دانشکده پرستاری حضرت زینب(س) آمل
گروه پرستاری

کارپوشه
کارآموزی در عرصه بخش اتاق عمل

نام دانشجو:

شماره دانشجویی:

بیمارستان:
بخش:

تاریخ تحویل کارپوشه:

نام و امضاء سرپرستار:
نام و امضاء مربی ناظر:
نام و امضاء مدیر گروه:

توجه :دانشجوی عزیز لطفا جهت تکمیل کارپوشه به آدرس  " ، http://fnamol.mazums.ac.irراهنمای تکمیل کارپوشه" یا دفتر گروه
پرستاری مراجعه نمایید و کارپوشه تکمیل شده خود را در روز آخر کارآموزی تحویل مربی بخش دهید.
در صورتی که برای تکمیل قسمتهای مختلف کارپوشه به برگه های اضافه تری نیاز داشتید ،آنرا ضمیمه کارپوشه نمایید.

هدف کلی دوره :دانشجو با اصول مراقبت از بيماران در اتاق عمل و ريکاوری آشنا شده و صالحيت الزم را برای کار در اين بخشها کسب نمايد.
قوانین و مقرارات آموزشی:
دانشجوی عزيز لطفا با مراجعه به  ،http://fnamol.mazums.ac.irکتابچه قوانين و مقررات کارآموزی در عرصه را دريافت نماييد و پس از مطالعه
کامل آن ،فرم تعهد نامه رعايت قوانين را (که در انتهای کتابچه است) امضاء نموده و به کارپوشه خود ضميمه نمايد.

گواهی حضور در بخش
رديف تاريخ
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ساعت ورود

ساعت خروج

نظر و امضاء سرپرستار

نظر و امضاء مربی ناظر /مدير
گروه

راهنمای فعالیت های خود یادگیری روزانه
امضاء

روز
کارآموزی

موضوع بحث گروهی

روز
کارآموزی

موضوع بحث گروهی

انواع بخيه و پانسمان

1

کنترل عفونت و استريليزاسيون

4

2

وظايف پرستار اسکراب و سيرکوالر

5

مراقبت از بيمار در ريکاوری

3

مقايسه بيهوشی عمومی و اسپاينال

6

لوازم اختصاصی مورد استفاده در
اتاق عمل

ثبت تجربیات کاری در بخش
موارد جراحی ()caseکه در بخش اتاق عمل مشاهده کرده ايد را بنويسيد:

موارد بيماران جراحی شده )(caseکه در ريکاوری مراقبت نموده ايد را بنويسيد:

مطالعه دارویی( دو مورد داروی بیهوشی)
نام دارو
دسته دارويی
نحوه تجويز دارو
دوز دارو
مدت زمان تجويز
ساعت تجويز دارو
مهمترين موارد استفاده
بر اساس کتاب
علت استفاده در اين بيمار
ويژگيهای بارز اين دسته دارويی
نتايج استفاده از دارو در اين بيمار
مهمترين عوارض بر اساس کتاب
عوارض دارو در اين بيمار
مراقبت های انجام شده
نکات آموزشی به بيمار

امضاء

الگ بوک(ثبت فعالیتهای ضروری بخش)
در صورت انجام مراقبتی غير از موارد ذکر شده در جدول زير ،لطفا به ليست اضافه نماييد.
نحوه عملکرد

اقدام مراقبتی
مستقل
پذيرش بيمار
آماده کردن ميز عمل بر اساس کاربرد
وسايل جراحی
استفاده صحيح از محلولهای ضد عفونی
اسکراب دستها
پوشيدن گان و دستکش استريل به روش
بسته
بکارگيری صحيح وسايل برقی و غيربرقی
اتاق عمل
پوشاندن ميزهای عمل با شان استريل
شمارش گازها و وسايل جراحی
پوزيشن دادن به بيمار
پوشيدن گان و دستکش برای ساير اعضاءتيم
جراحی
پرپ و درپ بيمار
باز کردن پکهای استريل
قراردادن وسايل مورد نياز در اختيار تيم
استريل
مراقبت از بيوپسی
ضد عفونی و پانسمان ناحيه عمل
آماده کردن بيمار جهت انتقال به ريکاوری
مراقبت از بيمار در اتاق ريکاوری
تحويل وسايل جراحی استفاده شده به اتاق
شستشو
آماده کردن اتاق جهت عمل بعدی
شستشوی لوازم استفاده شده
آماده کردن بسته استريل برای استريليزاسيون

با کمک

مشاهده

نظر
پرستار/سرپرستار

معرفی مورد بیمار ریکاوری ()case report
نوع عمل جراحی
انديکاسيونهای عمل جراحی

اين بيمار کدام انديکاسيون را دارا بود؟

نوع بيهوشی مورد استفاده برای بيمار

مهمترين عوارض اين نوع بيهوشی

عوارضی که در اين بيمار مشاهده کرديد؟

اقدامات پرستاری مورد نياز به ترتيب
اولويت

اقدامات اجرا شده

ارزشيابی اقدامات

آموزش به بیمار /خانواده بیمار /همکار
مشخصات فراگير/فراگيران:

نياز آموزشی:

هدف کلی از آموزش:

اهداف جزئی /رفتاری( :لطفا
برای هر حيطه يادگيری
حداقل يک هدف رفتاری
بنويسيد)

شناخت ويژگيهای فراگير:

محتوای آموزش

نحوه سازماندهی محتوا

روش تدريس
لوازم کمک آموزشی
روش ارزشيابی

امضاء و تایید

مراقبت مبتنی بر شواهد
يک سوال بالينی ()PICO questionکه با آن مواجه شده ايد را بنويسيد.

استراتژی جستجوی خود را بنويسيد( .شامل پايگاه های جستجو و کلمات کليدی)

چه تعداد مستند ( )Evidenceپيدا کرده ايد؟
عنوان سه مقاله برتر ( حداقل يک مقاله انگليسی) را بنويسيد (.نام نويسنده ،عنوان مقاله ،نام مجله ،سال انتشار ،صفحات)

نتيجه گيری شما پس از بررسی شواهد فوق چيست؟

گزارش موارد غير اخالقی يا غير حرفه ای ( با حفظ رازداری)
حيطه گزارش را از نظرخود مشخص نماييد:
⃝ عدم رعايت حقوق مددجو

⃝ عدم احترام به استقالل و اختيار مددجو ⃝ عدم رعايت عدالت

مددجو ⃝ عدم رعايت حريم خصوصی مددجو
حفظ رازداری و افشای اسرار مددجو

⃝ زيان و آسيب به مددجو ⃝ بی احترامی به هويت و کرامت مددجو

⃝ عدم رضايت آگاهانه بيمار در روش های مراقبتی

بی احتياطی و بی مباالتی) در مراقبت از بيمار

⃝ برخورد نادرست و غير حرفه ای با

⃝ خطای گزارش نويسی

رفتار مورد گزارش را با حفظ رازداری شرح دهيد:

علت و عامل بروز رفتار مورد گزارش را از نظر خود ريشه يابی کنيد.

اگر شما در چنين موقعيتی قرار می گرفتيد ،چگونه رفتار می کرديد؟

⃝ ساير موارد

⃝ عدم

⃝ گرفتن رضايت ناآگاهانه از بيمار ⃝ قصور(

يک نمونه از گزارش پرستاری برای بيماری که مراقبت از او را در ريکاوری به عهده داشتيد ،در اين قسمت بنويسيد:

فرم ارزشيابی( لطفا اين قسمت ابتدا توسط خود دانشجو و سپس توسط سرپرستار بخش تکميل گردد)

راهنما :به هر گويه از حداقل صفر تا حداکثر  5نمره اختصاص دهيد.
گويه مورد ارزيابی
رعايت نظم و وقت شناسی
آراستگی ظاهری و رعايت شئونات اخالقی
پايبندی به مقررات
مسئوليت پذيری
اولويت بندی مناسب در انجام وظايف محوله
ارتباط صحيح با ديگران
همکاری با دانشجويان و کارکنان
عالقمندی به کار در بخش
دقت در انجام وظايف محوله
توجه به اصول ايمنی و کنترل عفونت
دقت در ثبت گزارش پرستاری
شناخت بيمار /بيماران تحت مراقبت
توانايی تصميم گيری
انتقاد پذيری
کنترل احساسات و انعطاف پذيری
توانمندی علمی مربوط به بخش(بطور کلی)
توانمندی عملی مربوط به بخش( بطور کلی)
نمره کل از )A (85
تبديل نمره کل از مبنای  85به مبنای  20با فرمول A×20/85

خود ارزيابی دانشجو

ارزيابی سرپرستار

راهنمای نمره ( توجه :نمرات جدول زير در صورت تاييد مربی ،سرپرستار قابل قبول است نه صرفا تکميل بودن )
مورد

کل نمره

فعاليت های ضروری در بخش(الگ بوک)

35

تجربيات کاری

3

معرفی مورد

8

آموزش به بيمار

10

مراقبت مبتنی بر شواهد

10

مطالعه دارويی

3

گزارش اخالقی

3

گزارش پرستاری

3

فعاليت های خود يادگيری

5

ارزشيابی سرپرستار

20

نمره کل

100

نمره دانشجو

تاييد مربی ناظر /مدير گروه

توجه :نمرات فوق پس از بررسی دقيق کارپوشه به هر يک از موارد تخصيص داده می شود لذا در تکميل دقيق و حفاظت از آن کوشا باشيد .به کارپوشه
های نامرتب و دارای وضعیت ظاهری نامناسب ترتیب اثر داده نخواهد شد.

