بسمه تعالی

دانشکده علوم پزشکی و خدمات هبداش یت درماین آابدان
دانشکده پرستاری
چک لیست ارزشیابی دانشجویان اتاق عمل و هوشبری

گروه آموزشی :اتاق عمل
عنوان :کارآموزی در عرصه اتاق عمل ENT

نام و نام خانوادگی:

شماره دانشجویی:

سال ورود:

ترم:

تاریخ شروع کارآموزی:
مربی:

تاریخ پایان کارآموزی:

صفات عمومی دانشجویان در محیط بالینی
صفات

امتیازها

معیارها
همیشه()1

عمومی

اغلب()0/75

گاهی()0/5

بندرت()0/25

مشاهده
نشد

وقت شناسی

.1حضور به موقع در محل کارآموزی
 .2نداشتن غیبت
.3داشتن یونیفرم مناسب

وضعیت

الف) روپوش و شلوار سفید  ،جوراب سفید وکفش مناسب و طبی

ظاهر

ب) دانشجویان پسر :روپوش سفید ،شلوار سرمه ای ،کفش مشکی

احساس

.4کارت شناسایی معتبر آموزش بالینی
 .5انجام به موقع و کامل وظایف و تعهدات

مسئولیت
عالقه به کار

 .6انجام وظایف با عالقه مندی و رضایت
 .7تمایل به یادگیری کارهای جدید
 .8استفاده موثر از ساعات کارآموزی

رعایت نظم
و دقت

 .9برنامه ریزی صحیح جهت انجام امور محوله
 .10انجام وظایف با در نظر گرفتن الویت ها
 .11دقت در انجام وظایف

انتقادپذیری

 .12قبول انتقادات وارده و تالش در جهت از بین بردن مشکالت

رفتار و

 .13همکاری و رفتار احترام آمیز با پرسنل و همکاران در محیط کارآموزی

برخورد

 .14همکاری و رفتار احترام آمیز با مددجویان و ارائه راهنمایی های الزم به
آنان

حفظ ایمنی
و کنترل

 .15بررسی ایمنی محیط بیمار و در صورت نیاز به کاربردن تدابیر ایمنی
 .16رعایت اصول و مقررات مربوط به کنترل عفونت

عفونت
رعایت

 .17محرمانه نگه داشتن اطالعات بیمار و قرار ندادن آن در اختیار سایرین

اصول

.18شرکت دادن بیماران در تصمیم گیری های مراقبتی و درمانی

اخالقی
اعتماد به
نفس

 .19قدرت اظهار نظر کردن در مواجهه با موقعیت های چالش
برانگیز
 .20انجام دادن وظایف محوله بدون اضطراب

جمع کل 20 :نمره

1

امتیاز

ف

ردی

ارزشیابی بالینی اختصاصی کارآموزی در عرصه اتاق عمل ENT

موارد مورد ارزیابی

 1اصطالحات جراحی  ENTرا نام ببرد.
 2پوزیشنهای مختلف در اعمال جراحی  ENTرا برای بیمار در زمان مناسب به
کارگیرد
 3داروهای کنترل خونریزی حین عمل و محلول ضدعفونی کننده
گوش و حلق را آماده و بکار گیرد.
4

در جراحی آدنوتانسیلکتومی در نقش فرد اسکراب انجام وظیفه نماید

 5ابزارهای ست جراحی آدنوتانسیلکتومی را بشناسد و طرز کار هر یک را بیان
نماید
 6در جراحی کالدول -لوک به عنوان فرد اسکراب ایفای نقش نماید
 7ابزارهای ست جراحی کالدول -لوک را بشناسد و طرز کار هر یک را بیان نماید
 8در جراحی میرنگوتومی با گذاشتن لوله برابر کننده فشار ( )PEبه عنوان فرد
اسکراب ایفای نقش نماید
 9ابزارهای ست جراحی میرنگوتومی را بشناسد و طرز کار هر یک را بیان نماید
 10در جراحی رینوپالستی به عنوان فرد اسکراب ایفای نقش نماید
 11ابزارهای ست جراحی رینوپالستی را بشناسد و طرز کار هر یک را بیان نماید
 12در جراحی سپتوپالستی به عنوان فرد اسکراب ایفای نقش نماید
 13ابزارهای ست جراحی سپتوپالستی را بشناسد و طرز کار هر یک را بیان نماید
 14در جراحی رینوپالستی به عنوان فرد اسکراب ایفای نقش نماید
 15ابزارهای ست جراحی رینوپالستی را بشناسد و طرز کار هر یک را بیان نماید
امتیاز

نام استاد...

نمره کل......
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بسمه تعالی

دانشکده علوم پزشکی و خدمات هبداش یت درماین آابدان
دانشکده پرستاری
چک لیست ارزشیابی دانشجویان اتاق عمل و هوشبری

گروه آموزشی :اتاق عمل
عنوان :کارآموزی در عرصه اتاق عمل ارتوپدی

نام و نام خانوادگی:

شماره دانشجویی:

سال ورود:

ترم:

تاریخ شروع کارآموزی:
مربی:

تاریخ پایان کارآموزی:

صفات عمومی دانشجویان در محیط بالینی
صفات

امتیازها

معیارها
همیشه()1

عمومی
وقت
شناسی

.1حضور به موقع در محل کارآموزی
 .2نداشتن غیبت
.3داشتن یونیفرم مناسب

وضعیت

الف) روپوش و شلوار سفید  ،جوراب سفید وکفش مناسب و طبی

ظاهر

ب) دانشجویان پسر :روپوش سفید ،شلوار سرمه ای ،کفش مشکی

احساس

.4کارت شناسایی معتبر آموزش بالینی
 .5انجام به موقع و کامل وظایف و تعهدات

مسئولیت
عالقه به
کار

 .6انجام وظایف با عالقه مندی و رضایت
 .7تمایل به یادگیری کارهای جدید
 .8استفاده موثر از ساعات کارآموزی

رعایت

 .9برنامه ریزی صحیح جهت انجام امور محوله

نظم و

 .10انجام وظایف با در نظر گرفتن الویت ها

دقت

 .11دقت در انجام وظایف

انتقادپ

 .12قبول انتقادات وارده و تالش در جهت از بین بردن مشکالت

ذیری
رفتار و

 .13همکاری و رفتار احترام آمیز با پرسنل و همکاران در محیط کارآموزی

برخورد

 .14همکاری و رفتار احترام آمیز با مددجویان و ارائه راهنمایی های الزم به
آنان

حفظ
ایمنی و

 .15بررسی ایمنی محیط بیمار و در صورت نیاز به کاربردن تدابیر ایمنی
 .16رعایت اصول و مقررات مربوط به کنترل عفونت

کنترل
عفونت
رعایت

 .17محرمانه نگه داشتن اطالعات بیمار و قرار ندادن آن در اختیار سایرین

اصول

.18شرکت دادن بیماران در تصمیم گیری های مراقبتی و درمانی

اخالقی
اعتماد به  .19قدرت اظهار نظر کردن در مواجهه با موقعیت های چالش
نفس

برانگیز
 .20انجام دادن وظایف محوله بدون اضطراب

جمع کل 20 :نمره

اغلب()0/75

گاهی()0/5

بندرت()0/25

مشاهده نشد

ارزشیابی بالینی اختصاصی کارآموزی در عرصه اتاق عمل ارتوپدی

عوامل مورد ارزشیابی
وظایف پرستار سیار
-1بیمار را به طرز صحیحی پذیرش می کند(.کنترل پرونده،چک دستبند،چک عکس ها و
کنترل شیوه صحیح محل عمل و )...
-2بیمار را از نظر روحی و روانی حمایت می کند.
-3بیمار را تا اتاق عمل و خوابیدن روی تخت همراهی می کند و پس از اجازه از تیم بیهوشی
بیمار را در پوزیشن صحیح قرار می دهد.
-4ایمنی بیمار خوابیده روی تخت را حفظ می کند.
-5وسایل برقی اتاق عمل را کنترل می کند.
-6وسایل الزم را جهت عمل جراحی پیش بینی و آماده می کند(.ست ارتوپدی،پگ،دریل و
)...
-7پروتزها و سایر وسایل فیکساتور خارجی و داخلی را از  CSRتحویل گرفته و در اختیار
پرستار اسکراب قرار می دهد.
-8در صورت نیاز بیمار به سوند فولی،آن را فیکس می کند.
-9از جای دقیق وسایل اتاق عمل آگاهی داشته و در صورت لزوم سریعا در اختیار تیم
جراحی قرار می دهد.
-10وسایل پرپ را اماده و پرپ را به طرز صحیح انجام می دهد.
-11به چیدن میز و شمارش گاز و لنگاز نظارت می کند.
-12به پرستار اسکراب در پوشیدن گان کمک می کند.
-13کوتر،ساکشن،دریل و  ...را وصل کرده و چراغ را تنظیم می کنند.
-14وسایل الزم را در حین عمل در اختیار پرستار اسکراب قرار می دهد.
-15در پایان عمل شمارش گاز و لنگاز را با دقت انجام می دهد.
-16وسایل الزم را جهت پانسمان آماده می کند.
-17پروتز اضافه و سایر وسایل فیکساتور خارجی و داخلی اضافه را از پرستار اسکراب
تحویل گرفته و به ریکاوری تحویل می دهد.
-18در جمع آوری وسایل و شستشو و بسته بندی کمک می کند.
-19بیمار را در انتقال به ریکاوری همراهی میکند.
-20عکس های رادیولوژی بیمار را به ریکاوری تحویل می دهد.
وظایف پرستار اسکراب
-1پرستار اسکراب با اصول صحیح اسکراب کرده و جهت عمل آماده می شود.
-2با اصوا صحیح گان و دستکش می پوشد.
-3به تیم جراحی در پوشیدن گان و دستکش کمک می کند.
-4ست الزم جهت عمل جراحی ارتوپدی را آماده و وسایل الزم را روی میز می چیند.
-5نخ های الزم جهت عمل خاص ارتوپدی را از پرستار سیار تحویل گرفته و آنها را جهت
عمل آماده می کند.
-6پروتز ها و سایر وسایل فیکساتور خارجی و داخلی بیمار را از پرستار تحویل گرفته و
آنها را چک میکند.
-7به کمک جراح پرپ نهایی و درپ را انجام می دهد.
-8کوتر و ساکشن و در صورت لزوم دریل را جهت عمل آماده و به محل مناسب فیکس می
نماید.
-9وسایل مورد نیاز جراح را به نحو صحیحی پیش بینی می کند.
-10در طی عمل در صورت نیاز به دریل آن را به روش صحیحی آماده و در اختیار جراح
قرار می دهد.
-11در بخیه کردن و پانسمان به روش صحیح به جراح کمک می کند.
-12در نگهداری و تحویل بیوپسی بیمار و سایر وسایل اضافی فیکساتور خارجی و داخلی
دقت نموده و آنها را به پرستار سیار تحویل می دهد.
-13در طی عمل اصول استریلیته را رعایت می کند.
-14در نگهداری وسایل جراحی ارتوپدی ،شستشو و بسته بندی کمک الزم را می نماید.
-15با تکنیک انواع عمل های ارتوپدی ( ،CDHفیکساتور داخلی و
خارجی،آرتروسکوپی،ترمیم ...عصب و تاندون و آمپوتاسیون ) آشنا می باشد.
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جمع
نمره کل در  2ضرب و بر  5تقسیم شده و نمره حاصله  20می باشد.
نام استاد......

نمره کل......

بسمه تعالی

دانشکده علوم پزشکی و خدمات هبداش یت درماین آابدان
دانشکده پرستاری
چک لیست ارزشیابی دانشجویان اتاق عمل و هوشبری

گروه آموزشی :اتاق عمل
عنوان :کارآموزی در عرصه اتاق عمل اورولوژی

نام و نام خانوادگی:

شماره دانشجویی:

سال ورود:

ترم:

تاریخ شروع کارآموزی:
مربی:

تاریخ پایان کارآموزی:

صفات عمومی دانشجویان در محیط بالینی
صفات

امتیازها

معیارها
همیشه()1

عمومی
وقت شناسی

.1حضور به موقع در محل کارآموزی
 .2نداشتن غیبت
.3داشتن یونیفرم مناسب

وضعیت ظاهر

الف) روپوش و شلوار سفید  ،جوراب سفید وکفش مناسب و طبی
ب) دانشجویان پسر :روپوش سفید ،شلوار سرمه ای ،کفش مشکی
.4کارت شناسایی معتبر آموزش بالینی

احساس

 .5انجام به موقع و کامل وظایف و تعهدات

مسئولیت
عالقه به کار

 .6انجام وظایف با عالقه مندی و رضایت
 .7تمایل به یادگیری کارهای جدید
 .8استفاده موثر از ساعات کارآموزی

رعایت نظم و
دقت

 .9برنامه ریزی صحیح جهت انجام امور محوله
 .10انجام وظایف با در نظر گرفتن الویت ها
 .11دقت در انجام وظایف

انتقادپذیری
رفتار و برخورد

 .12قبول انتقادات وارده و تالش در جهت از بین بردن مشکالت
 .13همکاری و رفتار احترام آمیز با پرسنل و همکاران در محیط کارآموزی
 .14همکاری و رفتار احترام آمیز با مددجویان و ارائه راهنمایی های الزم به
آنان

حفظ ایمنی و

 .15بررسی ایمنی محیط بیمار و در صورت نیاز به کاربردن تدابیر ایمنی

کنترل عفونت

 .16رعایت اصول و مقررات مربوط به کنترل عفونت

رعایت اصول

 .17محرمانه نگه داشتن اطالعات بیمار و قرار ندادن آن در اختیار سایرین

اخالقی
اعتماد به نفس

.18شرکت دادن بیماران در تصمیم گیری های مراقبتی و درمانی
 .19قدرت اظهار نظر کردن در مواجهه با موقعیت های چالش
برانگیز
 .20انجام دادن وظایف محوله بدون اضطراب

جمع کل 20 :نمره

اغلب()0/75

گاهی()0/5

بندرت()0/25

مشاهده نشد

ارزشیابی بالینی اختصاصی کارآموزی در عرصه اتاق عمل ارولوژی

عوامل مورد ارزشیابی
وظایف پرستار سیار
--1بیمار را به طور صحیح پذیرش می کند(.چک پرونده،دستبند،عکس و )...
-2بیمار را از نظر روحی روانی آماده کند.
-3بیمار را تا اتاق عمل و خوابیدن روی تخت همراهی می کند.
-4بعد از اجازه از تیم بیهوشی و آگاهی از پوزیشن خاص جراحی اورولوژی بیمار را در
پوزیشن صحیح قرار می دهد.
-5وسایل برقی اتاق عمل را کنترل می کند.
-6وسایل الزم جهت عمل جراحی را پیش بینی و آماده می کند(.ست جراحی اورولوژی
و پگ و )...
 -7پرپ را به طرز صحیحی انجام می دهد.
--8به پرستار اسکراب و تیم جراحی در پوشیدن گان کمک می کند.
-9به چیدن میز و شمارش گازها و لنگاز نظارت می کند.
-10از جای دقیق وسایل اتاق عمل آگاهی داشته و در صورت لزوم در اختیار تیم
جراحی قرار می دهد.
-11وسایل الکتریکی مورد نیاز کوتر ،ساکشن و  ...را وصل و چراغ را تنظیم می کند.
-12وسایل الزم را در حین عمل در اختیار پرستار اسکراب قرار می دهد.
-13در پایان عمل گازها را شمارش و به پرستار اسکراب اطالع می دهد.
-14وسایل الزم را جهت پانسمان آماده می کند.
-15بیوپسی و نمونه بیمار را نگهداری و به ریکاوری تحویل می دهد.
-16در جمع آوری وسایل جراحی ،شستشو و دسته بندی کمک می کند.
-17بیمار را در انتقال به ریکاوری همراهی می کند.
-18عکس های بیمار را به ریکاوری تحویل می دهد.
پرستار اسکراب
-1پرستار را با اصول صحیح اسکراب کرده و جهت عمل آماده می شود.
-2با اصول صحیح گان و دستکش می پوشد.
-3ست های اورولوژی را شناخته و به کار می گیرد.
-4با نظارت پرستار سیار گازها را شمارش و میز را می چیند.
-5به تیم جراحی در پوشیدن گان دستکش کمک می کند.
-6با جراح در پرپ نهایی و درپ در اعمال جراحی سیستم ادراری تناسلی همکاری می
کند.
-7وسایل برقی مورد نیاز کوتر و ساکشن و  ...را در محل مناسب فیکس می کند.
-8نخ های الزم در اعمال اورولوژی را از پرستار سیار تحویل می گیرد.
-9وسایل برداشتن دنده در اعمال جراحی کلیوی را به ترتیب آماده و به کار می گیرد.
-10برقراری سیستم شستشوی ادراری را انجام می دهد.
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-11کار کاتترها و در نهایت سیستم ادراری را ارزیابی و آنها را برای بیمار به کار می
گیرد.
-12تجهیزات و وسایل و  ...را قبل از عمل آندوسکوپی سیستم ادراری تناسلی شناسایی،
آماده و به کار می گیرد.
-13وسایل مورد نیاز جراحی اورولوژی را به نحو صحیحی پیش بینی می کند.
-14در طی عمل اصول استریلیته را رعایت می کند.
-15گازها را در پایان عمل شمارش و به پرستار سیار اطالع می دهد.
-16در نگهداری،وسایل جراحی اورولوژی ،شستشو و بسته بندی همکاری می کند.
-17با تکنیک انواع عمل های
اورولوژی(نفروسکوپی،یورتروسکوپی،سیستوسکوپی،نفروستومی،وازکتومی،آدرنالکتومی و
 )....آشنا می باشد.

ارزشیابی اختصاصی

%35

ارزشیابی عمومی

%10

تکالیف و کنفرانس
جمع

%5
%50

نمره کل در  2ضرب و بر  5تقسیم شده و نمره حاصله  20می باشد.

نام استاد......

نمره کل......

بسمه تعالی

دانشکده علوم پزشکی و خدمات هبداش یت درماین آابدان
دانشکده پرستاری
چک لیست ارزشیابی دانشجویان اتاق عمل و هوشبری

گروه آموزشی :اتاق عمل
عنوان :کارآموزی در عرصه اتاق عمل چشم

نام و نام خانوادگی:

شماره دانشجویی:

سال ورود:

ترم:

تاریخ شروع کارآموزی:
مربی:

تاریخ پایان کارآموزی:

صفات عمومی دانشجویان در محیط بالینی
صفات

امتیازها

معیارها
همیشه()1

عمومی
وقت شناسی

.1حضور به موقع در محل کارآموزی
 .2نداشتن غیبت
.3داشتن یونیفرم مناسب

وضعیت ظاهر

الف) روپوش و شلوار سفید  ،جوراب سفید وکفش مناسب و طبی
ب) دانشجویان پسر :روپوش سفید ،شلوار سرمه ای ،کفش مشکی
.4کارت شناسایی معتبر آموزش بالینی

احساس

 .5انجام به موقع و کامل وظایف و تعهدات

مسئولیت
عالقه به کار

 .6انجام وظایف با عالقه مندی و رضایت
 .7تمایل به یادگیری کارهای جدید
 .8استفاده موثر از ساعات کارآموزی

رعایت نظم و
دقت

 .9برنامه ریزی صحیح جهت انجام امور محوله
 .10انجام وظایف با در نظر گرفتن الویت ها
 .11دقت در انجام وظایف

انتقادپذیری
رفتار و برخورد

 .12قبول انتقادات وارده و تالش در جهت از بین بردن مشکالت
 .13همکاری و رفتار احترام آمیز با پرسنل و همکاران در محیط کارآموزی
 .14همکاری و رفتار احترام آمیز با مددجویان و ارائه راهنمایی های الزم به
آنان

حفظ ایمنی و

 .15بررسی ایمنی محیط بیمار و در صورت نیاز به کاربردن تدابیر ایمنی

کنترل عفونت

 .16رعایت اصول و مقررات مربوط به کنترل عفونت

رعایت اصول

 .17محرمانه نگه داشتن اطالعات بیمار و قرار ندادن آن در اختیار سایرین

اخالقی
اعتماد به نفس

.18شرکت دادن بیماران در تصمیم گیری های مراقبتی و درمانی
 .19قدرت اظهار نظر کردن در مواجهه با موقعیت های چالش
برانگیز
 .20انجام دادن وظایف محوله بدون اضطراب

جمع کل 20 :نمره

اغلب()0/75

گاهی()0/5

بندرت()0/25

مشاهده نشد

ارزشیابی بالینی اختصاصی کارآموزی در عرصه اتاق عمل چشم

عوامل مورد ارزشیابی
وظایف پرستار سیار
-1بیمار را به طور صحیح پذیرش می کند(.چک پرونده،دستبند،عکس و )...
-2بیمار را از نظر روحی روانی آماده کند.
-3بیمار را تا اتاق عمل و خوابیدن روی تخت همراهی می کند.
-4بعد از اجازه از بیهوشی بیمار را در پوزیشن صحیح اعمال چشم قرار می دهد.
-5وسایل برقی اتاق عمل را کنترل کند.
-6وسایل الزم جهت عمل جراحی چشم را پیش بینی و آماده کند(.ست جراحی
چشم و پک و )...
-7میکروسکوپ را برای اعمال جراحی آماده کند.
-8پرپ را با شیوه صحیح انجام دهد.
-9انواع لنز بیمار را شناسایی و با پرونده تطبیق می دهد.
-10سایر وسایل بیمار را با پچرونده تطبیق می دهد.
-11برچسب لنز را به پرونده بیمار می چسباند.
-12از جای دقیق وسایل اتاق عمل آگاهی داشته و در صورت نیاز به پرستار اسکراب
تحویل می دهد.
-13با وسایل الکتریکی مربوط به اعمال جراحی چشم آشنایی داشته و به کار گیرد.
-14وسایل الزم را در حین عمل در اختیار پرستار اسکراب قرار می دهد.
-15وسایل الزم را جهت پانسمان آماه می کند .
-16در جمع آوری وسایل،شستشو و بسته بندی همراهی می کند.
-17بیمار را تا انتقال به ریکاوری همراهی می کند.
-18عکس ،پرونده بیمار را به ریکاوری تحویل می دهد.
وظایف پرستار اسکراب
-1پرستار با اصول صحیح اسکراب کرده و جهت عمل آماده می شود.
-2با اصول صحیح گان و دستکش می پوشد.
-3میز را با نظارت پرستار سیار می چیند.
-4با ست عمل کاتاراکت آشنایی داشته و کاربرد هریک را توضیح می دهد.
-5به تیم جراحی در پوشیدن گان و دستکش کمک می کند.
 -6با جراح در پرپ نهایی و درپ بیمار همکاری می کند.
-7با لتر ها آشنایی داشته و در طول عمل از آنها نگه داری می کند.
-8نخ های الزم را جهت عمل آماده می کند.
 -9چراغ الکلی را اماده می کند.
-10داروهای الزم جهت تزریقات داخل چشمی مثل آدرنالین را آماده میکند.
-11مایع داخل چشمی را به روش استریل آماده می کند.
-12فرد اسکراب بای کانوله را آماده کرده و وسایل را با سالین شستشو می دهد.
-13وسلیل الزم جهت جراحی چشم را به طرز صحیحی پیش بینی می کند.
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-14در طی عمل اصول استریل را رعایت می کند.
-15دربخیه کر دن و پانسمان به روش صحیح همکاری می کند.
-16در نگهداری وسایل ،شستشو و بسته بندی همکاری می کند.
-17با تکنیک انواع عمل های چشم (گلوکوم،کاتاراکت،کراتوپالستی و )...آشنا می
باشد.
ارزشیابی اختصاصی ٪35
ارزشیابی عمومی ٪10
تکالیف و کنفرانس ٪5
جمع %50
نمره کل در  2ضرب شده و بر  5تقسیم شده و نمره حاصله  20می باشد.

نام استاد..........

نمره کل........

بسمه تعالی

دانشکده علوم پزشکی و خدمات هبداش یت درماین آابدان
دانشکده پرستاری
چک لیست ارزشیابی دانشجویان اتاق عمل و هوشبری

گروه آموزشی :اتاق عمل
عنوان :کارآموزی در عرصه اتاق عمل زنان

نام و نام خانوادگی:

شماره دانشجویی:

سال ورود:

ترم:

تاریخ شروع کارآموزی:
مربی:

تاریخ پایان کارآموزی:

صفات عمومی دانشجویان در محیط بالینی
صفات

امتیازها

معیارها
همیشه()1

عمومی
وقت شناسی

.1حضور به موقع در محل کارآموزی
 .2نداشتن غیبت
.3داشتن یونیفرم مناسب

وضعیت ظاهر

الف) روپوش و شلوار سفید  ،جوراب سفید وکفش مناسب و طبی
ب) دانشجویان پسر :روپوش سفید ،شلوار سرمه ای ،کفش مشکی
.4کارت شناسایی معتبر آموزش بالینی

احساس

 .5انجام به موقع و کامل وظایف و تعهدات

مسئولیت
عالقه به کار

 .6انجام وظایف با عالقه مندی و رضایت
 .7تمایل به یادگیری کارهای جدید
 .8استفاده موثر از ساعات کارآموزی

رعایت نظم و
دقت

 .9برنامه ریزی صحیح جهت انجام امور محوله
 .10انجام وظایف با در نظر گرفتن الویت ها
 .11دقت در انجام وظایف

انتقادپذیری
رفتار و برخورد

 .12قبول انتقادات وارده و تالش در جهت از بین بردن مشکالت
 .13همکاری و رفتار احترام آمیز با پرسنل و همکاران در محیط کارآموزی
 .14همکاری و رفتار احترام آمیز با مددجویان و ارائه راهنمایی های الزم به
آنان

حفظ ایمنی و

 .15بررسی ایمنی محیط بیمار و در صورت نیاز به کاربردن تدابیر ایمنی

کنترل عفونت

 .16رعایت اصول و مقررات مربوط به کنترل عفونت

رعایت اصول

 .17محرمانه نگه داشتن اطالعات بیمار و قرار ندادن آن در اختیار سایرین

اخالقی
اعتماد به نفس

.18شرکت دادن بیماران در تصمیم گیری های مراقبتی و درمانی
 .19قدرت اظهار نظر کردن در مواجهه با موقعیت های چالش
برانگیز
 .20انجام دادن وظایف محوله بدون اضطراب

جمع کل 20 :نمره

اغلب()0/75

گاهی()0/5

بندرت()0/25

مشاهده نشد

ارزشیابی بالینی اختصاصی کارآموزی در عرصه اتاق عمل زنان

عوامل مورد ارزشیابی
وظایف پرستار سیار
-1بیمار را به طرز صحیحی پذیرش می کند(چک پرونده،دستبند،حمایت روحی-روانی و )...
-2بیمار را از نظر روحی روانی حمایت می کند.
-3بعد از اجازه از تیم بیهوشی و آگاهی از پوزیشن خاص جراحی زنان بیمار را در پوزیشن
صحیح قرار می دهد.
-4وسایل برقی اتاق عمل را کنترل می کند.
-5وسایل الزم جهت عمل جراحی را پیش بینی و اماده می کند(.ست جراحی زنان و پک و )..
-6در صورت نیاز سوند فولی فیکس و پرپ را به طرز صحیح انجام می دهد.
-7به پر ستار اسکراب و تیم جراحی در پوشیدن گان کمک می کندو.
-8به چیدن میز و شمارش گاز و لنگاز نظارت می کند.
-9از جای دقیق اتاق عمل آگاهی داشته و در صورت لزوم به پرستار اسکراب تحویل می دهد.
-10وسایل الکتریکی مورد نیاز کوتر و ساکشن و  ...را وصل می کند.
-11وسایل الزم و ضروری را حین عمل ادر اختیار پرستار اسکراب قرار می دهد .
-12پرونده بیمار و نوزاد را تکمیل می کند.
-13ترالی مخصوص نوزاد متولد شده پس از عمل سزارین را آماده می کند.
-14کلیپس بند ناف را به درستی فیکس می کند.
-15آپگار نوزاد را تعیین و در پرونده ثبت می کند.
-16در صورت نیاز به تیم احیاء نوزاد کمک می کند.
-17ایمنی نوزاد را در حین تحویل به ریکاوری حفظ می کند.
-18در پایان عمل گاز و لنگاز را شمارش و به پرستار اسکراب اطالع می دهد.
-19وسایل الزم جهت پانسمان را اماده و در شستشو و بسته بندی وسایل کمک می کند.
-20بیمار را در انتقال به ریکاوری همراهی می کند.
وظایف پرستار اسکراب
-1با اصول صحیح اسکراب کرده و جهت عمل آماده می شود.
-2ست های خاص جهت عمل جراحی زنان را شناخته و آن را برای عمل آماده می کند.
-3با نظارت پرستار سیار میز را می چیند.
-4گاز و لنگاز را به دقت شمارش نموده و به پرستار سیار اطالع می دهد.
-5به تیم جراحی در پوشیدن گان و دستکش کمک می کند.
-6با جراح در پرپ نهایی و درپ بیمار همکاری الزم را می کند.
-7نخ های الزم جهت عمل جراحی زنان را از پرستار سیار تحویل می گیرد.
-8با وسایل قوی و مستحکم ست زنان آشنایی داشته و آنها را در طی عمل به کار می گیرد.
-9در عمل سزارین با فوندال مناسب به خروج جنین کمک می کند.
-10در عمل سزارین نوزاد را به طرز صحیحی به پرستار سیار تحویل می دهد.
-11در عمل سزارین به شیوه صحیحی بینی و دهان نوزاد را پوار می کند.
-12در بخیه کردن و پانسمان به جراح کمک می کند.
-13در نگهداری وسایل جراحی زنان ،شستشو و بسته بندی کمک الزم را می نماید.
-14با تکنیک انواع عمل های زنان(کورتاژ،سزارین،هیسترکتومی ،سرکالژ و  )...آشنا می باشد.
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ارزشیابی اختصاصی %35
%10

ارزشیابی عمومی
تکالیف

%5

جمع

%50

نمره کل در  2ضرب و بر  5تقسیم شده و نمره حاصله  20می باشد.

نام استاد........

نمره کل...........

بسمه تعالی

دانشکده علوم پزشکی و خدمات هبداش یت درماین آابدان
دانشکده پرستاری
چک لیست ارزشیابی دانشجویان اتاق عمل و هوشبری

گروه آموزشی :اتاق عمل
عنوان :کارآموزی در عرصه اتاق عمل غدد و گوارش

نام و نام خانوادگی:

شماره دانشجویی:

سال ورود:

ترم:

تاریخ شروع کارآموزی:
مربی:

تاریخ پایان کارآموزی:

صفات عمومی دانشجویان در محیط بالینی
صفات

امتیازها

معیارها
همیشه()1

عمومی
وقت شناسی

.1حضور به موقع در محل کارآموزی
 .2نداشتن غیبت
.3داشتن یونیفرم مناسب

وضعیت ظاهر

الف) روپوش و شلوار سفید  ،جوراب سفید وکفش مناسب و طبی
ب) دانشجویان پسر :روپوش سفید ،شلوار سرمه ای ،کفش مشکی
.4کارت شناسایی معتبر آموزش بالینی

احساس

 .5انجام به موقع و کامل وظایف و تعهدات

مسئولیت
عالقه به کار

 .6انجام وظایف با عالقه مندی و رضایت
 .7تمایل به یادگیری کارهای جدید
 .8استفاده موثر از ساعات کارآموزی

رعایت نظم و
دقت

 .9برنامه ریزی صحیح جهت انجام امور محوله
 .10انجام وظایف با در نظر گرفتن الویت ها
 .11دقت در انجام وظایف

انتقادپذیری
رفتار و برخورد

 .12قبول انتقادات وارده و تالش در جهت از بین بردن مشکالت
 .13همکاری و رفتار احترام آمیز با پرسنل و همکاران در محیط کارآموزی
 .14همکاری و رفتار احترام آمیز با مددجویان و ارائه راهنمایی های الزم به
آنان

حفظ ایمنی و

 .15بررسی ایمنی محیط بیمار و در صورت نیاز به کاربردن تدابیر ایمنی

کنترل عفونت

 .16رعایت اصول و مقررات مربوط به کنترل عفونت

رعایت اصول

 .17محرمانه نگه داشتن اطالعات بیمار و قرار ندادن آن در اختیار سایرین

اخالقی
اعتماد به نفس

.18شرکت دادن بیماران در تصمیم گیری های مراقبتی و درمانی
 .19قدرت اظهار نظر کردن در مواجهه با موقعیت های چالش
برانگیز
 .20انجام دادن وظایف محوله بدون اضطراب

جمع کل 20 :نمره

اغلب()0/75

گاهی()0/5

بندرت()0/25

مشاهده نشد

ارزشیابی بالینی اختصاصی کارآموزی در عرصه اتاق عمل غدد و گوارش

عوامل مورد ارزشیابی
وظایف پرستار سیار
-1بیمار را به طور صحیح پذیرش می کند(.چک پرونده،دستبند،عکس و )...
-2بیمار را از نظر روحی روانی آماده کند.
-3بیمار را تا اتاق عمل و خوابیدن روی تخت همراهی می کند.
-4بعد از اجازه از تیم بیهوشی و آگاهی از پوزیشن خاص جراحی غد و گوارش بیمار را
در پوزیشن صحیح قرار می دهد.
-5وسایل برقی اتاق عمل را کنترل می کند.
-6وسایل الزم عمل جهت عمل را پیش بینی و آماده می کند(.ست جراحی غدد و
گوارش و پگ و )...
-7پرپ را به طرز صحیحی انجام می دهد.
-8به پرستار اسکراب و تیم جراحی در پوشیدن گان کمک می کند.
-9به چیدن میز و شمارش گازها و لنگاز توسط پرستار اسکراب نظارت می کند.
-10از جای دقیق وسایل اتاق عمل آگاهی داشته و در صورت لزوم در اختیار پرستار
اسکراب قرار می دهد.
-11وسایل الکتریکی مورد نیاز کوتر ،ساکشن و  ...و در صورت لزوم چراغ را تنظیم می
کند.
-12وسایل الزم را در حین عمل در اختیار پرستار اسکراب قرار می دهد.
-13در پایان عمل گازها را شمارش و به پرستار اسکراب اطالع می دهد.
-14وسایل الزم را جهت پانسمان آماده می کند.
-15بیوپسی و نمونه بیمار را نگهداری و به ریکاوری تحویل می دهد.
-16در جمع آوری وسایل جراحی گوارش و غدد ،شستشو و دسته بندی کمک می کند.
-17بیمار را در انتقال به ریکاوری کمک می کند.
وظایف پرستار اسکراب
-1پرستار با اصول صحیح اسکراب کرده و جهت عمل آماده می شود.
-2با اصول صحیح گان و دستکش می پوشد.
-3وسایل اختصاصی را بسته به عمل جراحی گوارش و غدد شناخته و به کار می گیرد.
-4با نظارت پرستار سیار گازها را شمارش و میز را می چیند.
-5به تیم جراحی در پوشیدن گان و دستکش کمک می کند.
-6با جراح در پرپ نهایی و درپ بیمار همکاری می کند.
 -7نخ های الزم جهت عمل خاص گوارش و غدد را از پرستار سیار تحویل می گیرد.
-8وسایل اختصاصی تک پیچ اعم از اکاتورها ،کلمپ ها،پروب ها و دیالتورهای عمل
گوارش و غدد را شناخته به کار می گیرد.
-9آناستوموزهای مختلف در اعمال جراحی گوارش و غدد را شناخته و در این مورد به
جراحی کمک می نماید.
-10توانایی گره زدن نخ را با دست داشته و در حین عمل به کار گیرد.
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-11محلول شستشوی زخم ،در جراحی گوارش را آماده و به کار گیرد.
-12وسایل الپاراسکوپی در اعمال جراحی گوارشی را آماده ،نصب و به کار گیرد.
-13نحوه دوختن صحیح حفره شکم را بداند و در انجام این مهم به جراح کمک می
کند.
-14وسایل مورد نیاز جراحی گوارش و غدد را به نحو صحیحی پیش بینی می کند.
-15در طی عمل اصول استریلیته را رعایت می کند.
-16گازها را در پایان عمل شمارش و به پرستار سیار اطالع می دهد.
-17در نگهداری وسایل ،شستشو و بسته بندی کمک می کند.
-18با تکنیک انواع عمل های گوارش و غدد(ترمیم هرنی،اسپلنکتومی،
واگوتومی،ایلئوستومی)
ارزشیابی اختصاصی

%35

ارزشیابی عمومی

%10

تکالیف و کنفرانس

%5

جمع

%50

نمره کل در  2ضرب و بر  5تقسیم شده و نمره حاصله  20می باشد.

نام استاد......

نمره کل.................

