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 دانشگاه علوم پزشکی زنجان 

 دانشکده پرستاری ومامایی 

  Course Plan دورهدرس طرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 دانشکده پرستاری ومامایی  رفتار در اتاق عمل        كارآموزي  عنوان واحد درسی:

 اتاق عمل رشته تحصیلی: کارآموزی واحد درسی: نوع

 کارشناسی مطقع تحصیلی: 1کارورزی:  ارآموزی:ک عملی: نظری: تعداد واحد

 کارآموزی: عملی: نظری:        تعداد ساعت
 کارورزی:

11 
 سایر کارورز کارآموز ترم تحصیلی

    3 نداردپیشنیاز:   51کد درس:

 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 جراحی-داخلی رشته تحصیلی:  معصومه حسنلو نام و نام خانوادگی:

 مربی رتبه علمی: کارشناسی  صیلی:مقطع تح

 تماس: شماره
 Hasanlo_md@yahoo.com     پست الکترونیک:

 

 مامایی-دانشکده پرستاریپردیس دانشگاه علوم پزشکی ، محل کار:

 خانم ها حسنلو، ربیعی و آقای ترکمندی  :(ان)مدرسنام و نام خانوادگی مدرس

 بازنگری بر اساس نیاز جامعه: :تاریخ تدوین طرح درس نحوه برگزاری دوره:

 شماره جلسات بازنگری شده: تاریخ  9/11/1395 ترکیبی مجازی حضوری
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 اهداف آموزشی

  هدف کلی:

 آشنایی با اصول کلی کار در اتاق عمل 

)رفتاری( اهداف اختصاصی  

 در پایان برنامه ی اموزشی انتظار میرود دانشجویان قادر باشند 

 حیطه شناختی:

 ا محیط اتاق عمل آشنا شود.ب

 با ضد عفونی قبل ، حین و بعد از عمل آشنا شود .

 با انواع نخ ها و سوزن های جراحی و زمان مناسب برای به کارگیری آن ها آشنایی پیدا کند. 

 با وسایل برقی و غیر برقی اتاق عمل آشنا شود. 

 پرونده بیمار را مطالعه کند. 

 ا و پک ها آشنا شود. با روش صحیح باز کردن ست ه

 را بشناسد.  نرالوسایل موجود در ست های ج

 با شمارش گازها قبل و پس از انجام عمل آشنایی پیدا کند. 

 انواع محلول های ضد عفونی اتاق عمل را بشناسد و کاربرد آنها را توضیح دهد. 

 طریقه استفاده ازمحلول های ضد عفونی را بیان کند. 

 حیطه ی عاطفی :

ام انجام مراقبت به شرایط روحی مادر توجه کند هنگ  
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 اصول اخالق حرفه ای را مراعات نماید.

 از بیمار حمایت روحی به عمل آورد .

 در رعایت حفظ حریم خصوصی و پوشش بیماران بیهوش دلسوزانه تالش می کند.

 فعالیت های محوله را مشتاقانه و مسئوالنه انجام می دهد. 

 موثر و مطمئن در جهت کاهش اضطراب و حمایت روحی روانی بیمار قبل و پس از جراحی تالش می کند.با برقراری ارتباط  

 با کارشناسان و متخصصان جراحی و اساتید خود با احترام برخورد می نماید و در جهت رفع اشکاالت خود سوال می پرسد.

 نماید. در شرایط اورژانسی با سرعت عمل مناسب با اعضاء تیم درمان همکاری

 

 حیطه ی روانی حرکتی:

 را انجام دهد.  شیفتضد عفونی پایان 

 اتاق عمل را برای شروع جراحی آماده سازد.

 توانایی دادن پوزیشن های مختلف به تخت عمل را بدست آورد. 

 درانتقال صحیح  بیمار از تخت به برانکار و بالعکس شرکت نماید.

 . نظافت اتاق عمل را در حین عمل حفظ کند

 با نحوه تحویل گیری بیمار از بخش آشنا شود و بتواند خود به تنهایی بیمار را به طور صحیح تحویل گیرد.

 چگونگی بکارگیری لوازم را نشان دهد )چیتل فورسپس، ابزارهای جراحی(

 .(چگونگی بکارگیری تجهیزات را نشان دهد) چراغ سیالیتیک، کوتر، ساکشن، تخت عمل جراحی، تورنیکه و ..

 به روش صحیح وسایل مختلف را پکینگ کند. 

 از بیمار روی تخت عمل قبل ازشروع عمل جراحی و بعد از اتمام آن مراقبت کند. 

 بیمار را به طور صحیح به بخش ریکاوری تحویل دهد. 

 به طور صحیح ترالی استریل را حرکت دهد. 

 به طریق صحیح از کنار وسایل و فرد استریل عبور کند. 
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 نمونه برداشته شده از بیمار توجه و مراقبت نماید. از 

 آماده سازد. CSRپس از اتمام عمل وسایل را جهت تحویل به 

 اتاق را جهت عمل بعدی آماده کند. 

 تحویل اتاق عمل به پرسنل شیفت بعدی را نمایش دهد.

 روش های تدریس:

                                                               ایفای نقش                                                                                                                                                             بحث گروهی                                                                                                                                                               پرسش و پاسخ                                                                                                                                     سخنرانی
                                  Bedside teaching                            شبیه سازی شده             بیمار                                                                                                       کارگاه آموزشی                                                                                                ملینمایش ع     

                بالینی و با نظارت مستقیم مربی و پزشکان متخصص کشیکسایر) بنویسید(:    

  مواد و وسایل آموزشی: 

، پرونده Skill Labو  ABGبرگه های  ویدئو پروژکتور، تجهیزات بخش، اتاق عمل،مواد و تجهیزات بیهوشی موجود در بیمارستان، 

 بیمار

 تجارب یادگیری )حین تدریس(:

 آشنایی بیشتر با اصول مراقبت های جراحی و عملکرد فرد سیار و اسکراب

 اتاق عمل در جراحی های مختلف سازی آماده
 شمارش گاز جدول ترسیم

  تجهیزات با کار
 آماده سازی وسایل در جراحی های اورژانس مدیریت

 دستگاه کوتر با رکا

 تکالیف یادگیری) بعد تدریس(:

 کارآموزی ها در فعال حضور

 کارآموزی ها مقررات و نظم رعایت

  Case Reportارائه 
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 بحث گروهی پیرامون موضوعات تعیین شده

 رفتار در اتاق عملدر مورد  کافی پایه نظری دانش از برخورداری

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس

 موقع به آموزش، انجام با مرتبط ابهامات و سؤال طرح آموزشی، مباحث در پویا و فعال شرکت ی،آموزکار در کامل و موقع به حضور انتظارات:

تدریس، رعایت فرم  کیفیت ارتقاء جهت پیشنهاد و انتقاد ارائۀ برنامه، ارزشیابی درجلسۀ موقع به حضور شده، تعیین آموزشی تکالیف مناسب و

  مقرر در کاروزی

چک کردن موبایل، ورود و خروج از بخش در صورت نیاز با ، استراحت به مدت بیست دقیقه تا نیم ساعت در اتاق استراحت دانشجویان: مجازها

 ها غیر موجه محسوب می شود. ، در صورت ارائه برگ استعالجی حتما نسخه مهر شده داروخانه ضمیمه گردد در غیر این صورت غیبتهماهنگی مربی

بحث گروهی گاهی اوقات از حضور دانشجویان و ایفای نقش آنان در اتاق عمل های فعال برگزاری و شرکت در جلسات کنفرانس و محدودیتها:

یا تکیه بر تخت یا برانکارد  جلوگیری می کند، عدم استفاده از موبایل در بخش، نداشتن غیبت غیر موجه و در صورت نیاز هماهنگی با مربی، عدم نشستن

 و جاهای غیر متعارف در ساعات کارآموزی

 (:/بالینی/عرصه/آزمایشگاهیعملیهای ایمنی )دروس توصیه

رعایت اصول ایمنی فردی و اجتماعی در موقع کار با بیمار شامل پوشیدن کفش رو بسته، شستشو و هند راب دست به دفعات الزم، استفاده از 

رعایت اصول تزریقات ایمن،  رعایت اصول صحیح کار با بیمار و جلوگیری از ایجاد صدمه به بیمار،وقع انجام اقدامات تهاجمی، تجهیزات کامل م

 استفاده از تجهیزات کامل موقع انجام اقدامات تهاجمی، رعایت اصول صحیح کار با بیمار و جلوگیری از ایجاد صدمه به بیمار،...

 فهرست منابع درسی:

1- Berry & Kone's. Operating room technique. Mosby 2013. 

2- Phippen Mark. L. and wells maryann. Paitent care during operative and invasive procedures. Sanders. 

2007. 

لطفی مژگان، انتظار صمد. راهنمای جامع پرستاری اتاق عمل. انتشارات ساالمی.  -3

 .2331چاپ اول، تهران،

، قارداشی فاطمه. روش کار در اتاق عمل. انتشارات جامعه نگر، چاپ زردشت رقیه -4

 .2333سوم، تهران، 

 روش ارزیابی:

 مشاهده عملکرد

 )چک لیست( 

 مصاحبه 

 ) شفاهی(
 آزمون کتبی
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 عینی تشریحی

گسترده 

 پاسخ
 کوته پاسخ

چند گزینه 

 ای
 صحیح / غلط جورکردنی

  نمره(: 02بارم بندی نمره ) از 

 ، برابر ...... می باشد(.02) نمره قبولی از    

 حضور و غیاب کالسی: 

نمره  برای غیبت مجاز در  3

صورت غیبت بیش از حد مجاز 

برخورد طبق مقررات آموزشی 

 دانشکده

  مشارکت کالسی:

ایفای نقش اسکراب و سیرکولر و همکاری با 

پرسنل با توجه به تعداد جراحی های موجود در 

 رهنم 4هر اتاق 

 نمره 3 و پروژه: عملی انجام تکالیف

 نمره  01 امتحان پایان ترم: امتحان میان ترم:  کوئیز:

  :موارد سایر

  امتحان، مهارت عملی و ارائه تکلیف( درصد نمره 03درصد نمره و ارزشیابی اختصاصی  33ارزشیابی عمومی( 

طبق موارد زیر و ارائه تکالیف ارزشیابی  هوشبری کارآموزی تخصصی و ارتیمه ارزشیابی: (1) شماره لیست و چک کارآموزی عمومی ارزشیابی

 صورت می گیرد: 

 1 شماره لیست چک طبق %52   دانشجو رفتاری و اخالقی معیارهای 

 52     مهارتی و تخصصی کار% 

 های گروهیشرکت فعال در بحث 

 12(  مادر  برای آموزشی بروشور تهیه) دانشجو تکالیف%                   

 12    ( شفاهی و کتبی) دوره پایان امتحان% 

 جدول زمانی ارائه برنامه:
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 جدول زمانبندی  درس کارآموزی رفتار در اتاق عمل

 اهداف آموزشی جلسات

 آراستگی در اتاق عمل، آشنایی با اتاق عمل، مروری بر نکات آسپتیک و نکات استریل اولروز 

 اق در شروع شیفت، تهیه وسایل مورد نیاز برای پروسیجر) در نقش سیار(تجهیز وآماده کردن ات دومروز 

 پذیرش و ارتباط با بیمار، معرفی چک لیست جراحی ایمن سومروز 

 آشنایی با وسایل برقی و غیر برقی اتاق عمل چهارمروز 

 آشنایی با وظایف فرد سیرکولر و اسکراب پنجمروز 

 اصول پرپ و درپ بیمار ششمروز 

 شناخت پوزیشن های جراحی و اصول پوزیشن دادن به بیمار هفتمز رو

 آماده نمودن فیلد استریل در نقش فرد سیار و اسکراب هشتمروز 

 نحوه ضدعفونی کردن و آشنایی با محلول های ضدعفونی نهمروز 

 اصول مراقبت از نمونه و تحویل نمونه دهمروز 

 ل بیمارآشنایی با اصول نقل و انتقا یازدهمروز 
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  ارزشیابی عمومی کارآموزی 1چک لیست شماره 

:                 یلیشروع:                      ترم تحص خیتاری:                                لی:                         سال تحصینام و نام خانوادگ

:يكارآموز :                          محليكارآموز انیپا خیتار  

 عالی موارد ارزشیابی عمومی

2 

 خوب

5/1  

طمتوس  

1 

 ضعیف

5/0  

یفبسیار ضع  

0 

      ساعت اعالم شده در ورود وخروج  و ساعات استراحت  را رعایت می كند -1

      كندموازین و شئونات اسالمی رادرپوشش و رفتار بطوركامل رعایت می -2

      .كندمقررات دانشکده رعایت میالصاق اتیکت ولباس فرم رابراساس  -3

      كندموازین بهداشت فردي خود را رعایت می -4

      .كندتوانایی مدیریت زمان داشته درجهت انجام وظایف وقت خودراتنظیم می -5

      .وظایف خود را با دقت وبارعایت اصول صحیح وعلمی انجام میدهد -6

      كندمالی را پیش بینی میدر ارائه مراقبتها، خطرات احت-7

      درانجام فعالیتهاي گروهی هماهنگی وهمکاري الزم را دارد -8

      ارتباط و تعامل مناسب با مدیر و كاركنان  بخش مربوطه را دارد. -9

      .كنددر مواجهه با مددجویان اصول اخالقی و ارتباط مناسب را رعایت می -10

      باشد. ه و در صدد اصالح انتقادات وارده میانتقاد پذیر بود -11

      در حفظ و مراقبت از تجهیزات و وسایل بخش كوشا است.  -12

      كند. در انجام امور محوله تصمیم سریع و مناسب اتخاذ می -13

      قوانین و مقررات بخش را رعایت می كند.  -14

      كند. تالش خود را می در جهت كسب توانایی انطباق با بخش -15

 


