الگ بوک کارآموزی
اصول و فنون عملکرد فرد سیار و اسکراب

تهیه کننده :رزم آرای
عضو هیئت علمی گروه اتاق عمل

نام و نام خانوادگی:

شماره دانشجویی:

نوع واحد  :کارآموزی واحد 2

محیط کارآموزی  :اتاق عمل

اهداف کلی آموزش دوره  :این دوره جهت بکارگیری اصول درس نظری اصول و فنون عملکرد فرد سیار و اسکراب قرار داده
شده است .در طی این دوره دانشجویان مهارتهای الزم را تحت نظارت مربی خود در قسمتهای مختلف اتاق عمل بیمارستان
کسب می نمایند .این دوره فرصتی مناسب است تا دانشجویان با دانش نظری و پراتیک خود در بخش حضور یافته و بکارگیری
این دانش ها و تطابق آنها با کار عملی ،مهارتهای الزم در بخش اتاق عمل را بدست آورند.

ارزیابی عمومی دانشجو

ردیف
 1حضور به موقع
 2رعایت مقررات مربوط به بخش
 3همکاری با پرسنل بخش
 4احساس مسئولیت در مراقبت از مددجو
 5انجام دادن صحیح و به موقع وظایف محوله
 6قبول کردن انتقادات منطقی بدون واکنش
 7عالقه مندی به انجام وظایف
 8رعایت پوشش مناسب طبق موازین اسالمی و حرفه ای
 9نصب اتیکت و رعایت بهداشت فردی
 11صرفه جویی و استفاده مناسب از تجهیزات
امضا و تأیید مربی:

عالی

خوب

متوسط

ضعیف

اصول وفنون ،عملکرد فرد اسکراب
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21

نوع فعالیت
آگاهی از اعمال جراحی مربوط به اتاق خود
بازید از اطاق ها به همراه پرستار سیار
توانایی باز کردن گان و دستکش به روش استریل
توانایی در اسکراب کردن به روش استاندارد
باز کردن پک مخصوص عمل به روش استریل
چیدن اصولی وسایل روی میز
اتصال تیغه های جراحی به دسته بیستوری مناسب
پر کردن گالی پات و رسیور از محلول های مورد نیاز
گرفتن نخ های جراحی مورد نیاز و آماده کردن آنها
شمارش گازها و اعالم آن به پرستار سیار
انجام پرپ و درپ بیمار
آماده کردن ساکشن و کوتر
کمک به افراد اسکراب در پوشیدن گان و دستکش
قرار گرفتن در وضعیت مناسب و استریل در حین عمل
پیش بینی ابزار مورد نیاز جراح و آماده کردن آنها
قرار دادن گاز و لنگاز کافی در اختیار جراح
دادن ابزار مورد نیاز جراح به روش اصولی
شمارش دقیق گازها و وسایل قبل از بخیه نهایی بیمار
کمک به جراح دربخیه زدن و پانسمان نهایی
جمع آوری نمونه از بیمار و قرار دادن آن در ظرف مخصوص

مشاهده
بله خیر

انجام مهارت
کمک مستقل

اصول وفنون  ،عملکرد فرد سیار
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
21
22
23
24
25
26
27

نوع فعالیت
آگاهی از اعمال جراحی مربوط به اتاق خود
بررسی اتاق از نظر وجود انواع سرم ها ،وسایل اضافی تخت ،بالش و
دفتر شمارش گازها
چک چراغ ،کوتر و ساکشن از نظر عملکرد
آماده کردن وسایل پرپ
پذیرش بیمار/چک پرونده
انتقال بیمار به اتاق عمل همراه بیمار بر
باز کردن بندهای پشت گان بیمار و قراردادن وی روی تخت با حفظ
پوشش
ثابت کردن پوزیشن بیمار روی تخت
ماندن در کنار بیمار و کنترل وی در حین بیهوشی
برقراری ارتباط با بیمار
آماده کردن بیمار برای ) سونداژ ،پرپ و درپ(
کنار زدن پوشش بیمار در زمان مناسب
قرار دادن الکترود صفحه ای کوتر در جای مناسب بدن
باز کردن الیه اول پک ها با حفظ استریلیته
ریختن محلول های مورد نیاز درون ظرف ها به روش استریل
دادن نخ های مورد نیاز به اسکراب به روش استریل
بستن بندهای گان افراد اسکراب
شمارش گازها و لنگازها با کمک فرد اسکراب و ثبت آن در دفتر
تنظیم نور و موقعیت چراغ سیالتیک در محل عمل
قرار دادن گازهای مصرفی در ردیف های پنج تایی جهت شمارش
در اختیار قرار دادن وسایل جراحی به تیم استریل
حفظ نظم و آرامش اتاق تا پایان عمل
حضور مداوم و فعال دراتاق تا پایان عمل
کمک به اتمام عمل و پانسمان بیمار
توجه به نمونه های جراحی) جهت آسیب شناسی و )....
انتقال بیمار به اتاق بهبودی) ریکاوری(
آماده کردن اتاق عمل جهت انجام جراحی های بعدی

مشاهده

انجام مهارت

بله خیر کمک

مستقل

لیست کنفرانس ها و سایر فعالیت های ارائه شده توسط دانشجو
شرکت در جلسات پرسش و پاسخ و کنفرانس ها
ردیف
1
2
3

عنوان کنفرانس

نام دانشجو

تاریخ

تأیید مربی

