الگ بوک
کار آموزی رفتار در اتاق عمل

نام و نام خانوادگی:

شماره دانشجویی:

پیش نیاز یا همزمان  :مقدمه ای بر تکنولوژی اتاق عمل  ،آشنایی با تجهیزات اتاق عمل
نوع واحد و تعداد واحد  :کارآموزی  1 ،واحد
محیط کارآموزی  :اتاق عمل
هدف کلی  :آشنایی با اتاق عمل واقعی  ،آشنایی با وسایل و تجهیزات اتاق عمل  ،محل و کاربرد هر یک از وسایل را بداند ،
در این واحد دانشجو با محیط اتاق عمل و رفتارهای روتین آشنا می شود  .در این واحد دانشجو فقط مشاهده کننده بوده و
تحت نظارت مربی وظایف و عملکرد تکنسین سیار و اسکراب را مشاهده می کند.

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

عالی

خوب

متوسط

ضعیف

ردیف

مشاهده

نام فعالیت

مستقل
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21

انجام نحوه
با راهنمایی

عدم
انجام

آشنایی با قسمت های مختلف اتاق عمل
آشنایی با پرسنل بخش و برقراری ارتباط
آشنایی با شرح وظایف پرسنل بخش
چک لیست عمل
آشنایی وانجام روند پذیرش بیمار
برقرای ارتباط با بیمار
چک پرونده بیمار
آشنایی و انجام مراحل انتقال بیمار به اتاق عمل
مشاهده و همکاری در پوزیشن دادن به بیمار
آموزش و انجام شستشوی دست به روش استریل
آشنایی با وسایل موجود در قسمت های مختلف بخش
آشنایی با مکان استقرار وسایل مختلف در هر اتاق
یادگیری نام و کاربرد تجهیزات موجود در قسمت های مختلف
مشاهده و تشخیص انواع نخ های مورد استفاده
مشاهده و انجام روش صحیح پوشیدن دستکش استریل
مشاهده و انجام روش صحیح گان پوشیدن
مشاهده و همکاری با فرد سیار
مشاهده و همکاری در پانسمان نهایی
مشاهده و انتقال بیمار به ریکاوری
مشاهده و همکاری جهت آماده کردن اتاق برای عمل بعدی

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

