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 دانشکده پرستاری و مامايی 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد    

 ۹۹-0011سال تحصيلی        دوم لنيمسا

 مقدمه:

 به الزم ومهارت دانش كارگيری به با و شود می آشنا اورژانس عمل اتاق در مددجويان ینيازها با دانشجو درس اين در

 به است قادر و پرداخت خواهد ثانويه صدمات از پيشگيری و مددجو حيات حفظ جهت مناسب و مقتضی تصميم اتخاذ

 دانشجو كارآموزی اين در. يدنما اداره عمل از بعد و قبل حين، را بيمار و نموده فراهم را جراحی عمل مقدمات سرعت

 دانشجو طرفی از. نمايد می فعاليت اول اسکراب بعنوان جراح كنار در و شود می آشنا اورزانس جراحی اعمال انواع با

 در ياری جهت در عملش سرعت گذشته ترم در عمومی جراحی پروسيجرهای حين كاركردن بدليل دوره اين طی در

 د. ياب می افزايش اورژانس جراحی اعمال
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 ساورژان های جراحی مباحث در شده مطرح عملی و علمی روشهای و مفاهيم با آشنايی
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 :اهداف رفتاری

هر دانشجو قادر خواهد بود كه: كاراموزی در پايان اين   

 .در ابتدا قوانين و مقررات ورود به اتاق عمل را رعايت و اجرا كند .0

 .نمايد تحول و تحويل و چک ار عمل اتاق هر تجهيزات و وسايل .2

 .نمايد پذيرش كافي سرعت و دقت با بيمار شرايط به توجه با را اورژانس عمل اتاق به ارجاعي بيماران .3

 .دهد انجام را مربوطه عمل اتاق به بيمار هدايت در همكاري و ارزيابي .4

 .گيرد بكار و ارزيابي جراحي عمل نوع به توجه با را عمل اتاق نمودن آماده و تجهير .5

 .دهد انجام را عمل اتاق تخت به بيمار انتقال و نقل در الزم دقت و همكاري .6

 .گيردربكا سيركولر فرد نقش در پروسيجر شروع در را استريل فيلد و اوليه كوتري،پرپ پد نصب پوزيشن، انجام .7

 .دهد انجام رايركولرس ردف نقش در جراحي تيم اعضاء به دستكش و گان پوشاندن و بيمار به نصب جهت جانبي وسايل .8

 .گيرد بكار و آمادهاسكراب و يركولرس ردف شنق در را ساورژان يجراح يجرپروس هر شروع در الزم هاي فعاليت و استريل فيلد .9

 .گيرد بكار زمان هترينكوتا در وهموستازيس رزكسيون اكسپوژر، انجام در صحيح طور به را جراحي تجهيزات و لوازمات .01

 اسكراب و سيركولر فرد شنق در را مزخ پانسمان و گازها و وسايل شمارش زدن، بخيه همانند جراحي عمل پاياني هاي فعاليت .00

 .دهد انجام موقع به

 .نمايد تثب كامپيوتر افزاري نرم هاي سيستم و بيمار پرونده گزارش، دفتر در دقيق و كامل طور به را كار گزارش .02

 .گيرد بكار را موسسه و بيمار هاي نههزي كاهش جهت تجهيرات و وسايل در جويي صرفه .03

 عمل هاي اتاق كارآموزي ربتجا هب هتوج با فيكا تدق و بمناس زمان در را مربوطه مربي و اورژانس سوپروايزر دستورات .04

 .بندد بكار و پيروي گذشته

 .دهد قرار خود كار سرمشق را همكاران و بيماران جهت فداكاري و گذشت كمک، اورژانس شرايط در .05

 .دهد نشان خود عملكرد در تغيير با را سازنده و مفيد انتقادات و نهاداتپيش .61

 

 

 

 فعاليتهای فراگيران:

 كارآموزی محل در موقع به و مرتب حضور

 مطلوب ظاهری داشتن و مناسب لباس پوشيدن

 دارد بعهده اورژانس عمل اتاق در را آنها مراقبت كه مباحثی باره در نظر تبادل و بحث و مطالعه
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 اورژانس شرايط در مخصوصاً بهبودی اتاق پرسنل با مناسب همکاری

 ارجاعی بيماران جهت كار صحت و بنفس اعتماد همراه به مناسب منطقی، عمل سرعت

 روش ارزشيابی:

 :گيرد می انجام مرحله دو در دانشجو ارزشيالی

 چک زدن عالمت( دانشجو تیمراقب و علمی توان ارزيابی بمنظور دوره طول در دانشجو مستقيم مشاهده.0

 بار سه يا دو حداقل دوره طول در دانشجو كه است پروسيجرهايی به مربوط بوک، لوگ در واقع ليستهای

 نمره( ٪۵2)است داده انجام

 درصد 52 دانشجو علمی توان ارزيابی بمنظور كلی سؤال چندين حد در كتبی يا شفاهی امتحان بصورت ارزشيابی .5

 اضافه نمره كل به داده ارائه كار كيفيت حسب بر باشد داشته اضافی فعاليت دانشجويی كه صورتی در نمره

 .گردد می

 ئه يک مطلب علمی به صورت كنفرانس. تحويل گزارش كار و ار۳

 

: كاراموزیسياست ها وقوانين   

 رعايت اصول اخالق اسالمی، حرفه ای و حضور به موقع در كاراموزی الزامی است. 

ر سات در تا سقف مشخص شده در آيين نامه آموزشی مربوطه در صورتی مجاز خواهد بود و مشمول كسغيبت در جل-

کده نمره نخواهد شد كه با ارائه مدارک مستند و گواهی معتبر و تاييد شده و با تشخيص معاون محترم آموزشی دانش

 مربوطه مجاز شناخته شود.

 -می حذف كارآموزی دانشکده، آموزشی نامه آيين و دانشکده تمصوبا طبق  0/01  از بيش دانشجو غيبت ازای به

 دو غيرمجاز غيبت و غيبت روزهای برابر مجاز غيبت ازای به .دارند جبران به نياز دو هر غيرمجاز و مجاز غيبت(گردد

 )شود جبران غيبت روزهای برابر

 .می باشد كارآموزی روزهای ازای به نمره كسر به مجاز مربی

 .كند اعتراض ميتواند دانشجو نمره، اعالم از بعد هفته يک تا حداكثر نمره به راضاعت صورت در

 - شروع در كند اشکال ايجاد آنها برای دوره طول در است ممکن كه هستند مبتال خاصی های بيماری به كه دانشجويان

  .نمايند هماهنگی درس مسئول با ترم
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