دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسالمي – واحد تهران
دانشكده پيراپزشكي
Log Bookدانشجويان كارشناسي ناپيوسته اتاق عمل
دفتر چه كارآموزي مديريت در اتاق عمل

ارزش واحد1 :
نام و نام خانوادگي دانشجو:

شماره شناسايي:

محل كارآموزي:

نام مربي:

تاريخ شروع كارآموزي:

تاريخ غيبت موجه:

تاريخ اتمام كارآموزي:

تاريخ غيبت غير موجه:

روزهاي هفته :

ساعت حضور7:30-16:30:

نحوه امتياز دهي:

نمره نهايي= (ارزشيابي اختصاصي (با احتساب ضريب  + )2ارزشيابي عمومي) ÷ :2
(با در نظر گرفتن امتياز مثبت به ارائه كنفرانس)

امضا ومهر مربي

مهر بيمارستان

دانشجويان گرامي:
دفترچه حاضر تحت عنوان  (LB)Log Bookدوره كارآموزي(مرتبط با واحد مربوطه) ،به منظور ثبت كليه فعاليتهاي آموزشي
– باليني شما طراحي شده است .در پايان دوره ،اطالعات موجود در  LBجهت تعيين مهارتهاي كسب شده بر اساس ارزشيابي
اختصاصي و عمومي مورد استفاده قرار ميگيرد .لذا خواهشمند است در تكميل و حفظ و نگهداري آن حداكثر دقت خود را
مبذول فرماييد.در جدول فعاليتهاي عملي از مربي خود بخواهيد كه قسمت مربوطه را مهر و امضا نمايد .در صورت صالحديد
مربي ،كنفرانسي مرتبط با كارآموزي از شما خواسته خواهد شد.

مقررات دوره آموزشي كارآموزي رشته كارشناسي ناپيوسته اتاق عمل
براي آموزش باليني نيازمنديها و مقرراتي طراحي شده است كه به دانشجويان كمك ميكند كه با مسائل مورد نياز در
حرفه تطبيق يابند .اين نيازمنديها به اختصار در زير اشاره شده است.
دانشجوي محترم بايد در نظر داشته باشد كه:
 .1قبل از حضور در محيط باليني واكسيناسيون هپاتيت خود را كامل نموده باشد.
 .2حضور به موقع داشته باشد.
 .3چنانچه نتواند به موقع در محل حاضر شود به مربي خود اطالع دهد.
 .4دروس نظري مورد نياز برنامه را گذرانده باشد.
 .5در كليه محل هاي كارآموزي شركت كرده و دانش عملكردي در مورد وسائل و تجهيزات و تكنيكهايي كه در آن محل
انجام ميشود كسب نمايد.
 .6قبل از اتمام دوره به اهداف مورد نياز دست يابد.
 .7ارزشيابي و رضايت بخشي خود را از پرسنل واحد كارآموزي و مربي كسب نمايد.
 .8د ر كليه ساعات كارآموزي و به ويژه هنگام كار با بيمار مسائل حرفهاي را رعايت نمايد.
 .9قادر باشد به طور مناسب با بيماران رابطه برقرار كند.
 .11قادر باشدبا سايردانشجويان و پرسنل ارتباط برقرار كرده و كار نمايد.
 .11بدون اجازه محل كارآموزي را ترك نكند.
 .12تلفن همراه نداشته باشد و در صورتي كه منتظر يك پيام فوري است ميتواند تلفن خود را در وضعيت  silentقرار داده و
براي صحبت از مربي اجازه گرفته و ترجيحا در خارج از محيط اتاق عمل صحبت كوتاه خود را انجام داده و سريعا به اتاق
عمل بازگردد.
 .13ناخنها بايستي كوتاه و تميز باشد استفاده از ناخن مصنوعي و الك ناخن ممنوع ميباشد.
 .14اتيكت خوانا داشته باشد.
 .15استفاده از مواد و وسائل آرايشي در اتاق عمل ممنوع ميباشد.

 .16موهاي صورت آقايان در صورت امكان كوتاه و در غير اينصورت كامال پوشانده شود.
 .17جواهرات نبايد با انجام وظايف فردتداخل داشته باشد .استفاده از انگشتر ،ساعت و دستبند و يا هر وسيله اي كه مانعي
براي اسكراب دستها باشد ممنوع است .مگر در نواحي كه نياز به اسكراب ندارد.
 .18استفاده از گوشواره و زنجير گردن براي آقايان ممنوع است.
 .19بيمارستان و دانشكده جوابگوي گم شدن جواهرات و ساير وسايل دانشجو در اتاق عمل نميباشد .بهترين حالت اين است
كه دانشجو اينگونه وسايل را همراه خود نياورد.
 .21جويدن آدامس در هيچ كجاي اتاق عمل مجاز نميباشد.
 .21مصرف سيگار در هيچ كجاي اتاق عمل مجاز نميباشد.
 .22چنانچه بيمارستان  X-Ray badgesدر اختيار دانشجو قرار دهد بايد در كليه زمانها آن را به همراه داشته باشد.
 .23استفاده از هرگونه خوراكي يا نوشيدني در طول پروسيجر جراحي و در فيلد استريل ممنوع است.
 .24دانشجو موظف است در اتاق عمل و هر جايي كه امكان تماس با مايعات بدن بيماران وجود دارد( مانند CSRو محل تميز
كردن وسايل آلوده) از عينك محافظ استفاده كند.
 .25صرفنظر از تشخيص بيمار ،كليه تجهيزات براي هر بيمار تميز و ضدعفوني شود.
 .26قبل و بعد از هر تماس با بيمار شستشوي دست كامل انجام شود.
 .27در كليه مواردي كه احتمال تماس با خون و مايعات بدن وجود دارد ،دستكش يك بار مصرف پوشيده شود.
 .28در صورت تماس مستقيم با خون و مايعات به مربي خود اطالع دهد و پروتكل موسسه را دنبال نمايد و مربي مربوطه يك
فرم حادثه براي دانشجو تكميل نمايد.
 .29دانشجوي مبتال به بيماري هاي واگيردار بايد تا زمان بهبودي از تماس با بيمار اجتناب كند.
 .31يك جفت كفش يا دمپايي سبك و كامال راحت ( كه بتواند با آن ساعت ها بايستد) تهيه كند.
 .31همواره يك جفت جوراب اضافه ،جهت مواردي كه جوراب با مايعات و خون و غيره خيس مي شود ،به همراه داشته باشد.
 .32قادر باشد با موقعيت پراسترس سازگاري يافته و در آن كار نمايد.
 .33حتما هنگام حضور در كارآموزي صبحانه خورده باشد.
 .34نظر به اينكه ظاهر فرد در  15-21ثانيه اول هر برخورد موجب شكل گيري تصوري ذهني از فرد ميگردد داشتن ظاهر
آراسته و در شان دانشجو ضروري است.
 .35چنانچه كارآموزي در يك روز كامل باشد  45دقيقه وقت ناهار و نماز در نظر گرفته شده است.
 .36به ازاي هر  4ساعت كارآموزي  15دقيقه زمان استراحت در نظر گرفته شده است.
 .37زمان ا ستراحت بر حسب شرايط كاري هر دانشجو متفاوت خواهد بود و منوط به اخذ مجوز از مسئولين مربوطه است.
 .38دانشجو مي تواند ضمن حفظ اسرار بيمار ،پرونده بيماران را مطالعه كند.
 .39نبايد به هيچ عنوان از پرونده بيمار كپي گرفته و يا آن را در اختيار افراد متفرقه قرار دهد.

هدف كلي كارآموزي:
آشنايي دانشجو با چگونگي استفاده از دانش مديريت در اداره امور اتاق عمل

هر بند ارزشيابي با توجه به فعاليتهاي دانشجو در يكي از درجات زير مي تواند عالمت گذاري شود:

دانشجو كليه اصول ومقررات الزم در رابطه با بند مورد ارزشيابي را رعايت نموده و آن را با در نظر گرفتن اولويتها و در زمان معين
انجام داده است.

(يك نمره)

دانشجو كليه اصول ومقررات الزم در رابطه با بند مورد ارزشيابي را رعايت نموده ،ولي در مورد در نظر گرفتن اولويتها و زمان
مناسب دقت كافي نداشته است.
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دانشجو كل يه اصول ومقررات الزم در رابطه با بند مورد ارزشيابي را به طور نسبي رعايت نموده و در مورد در نظرگيري اولويتها و
زمان مناسب دقت نداشته است.
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دانشجو در طول دوره كارآموزي خود را در موقعيت مناسب جهت انجام بند مورد ارزشيابي قرار نداده است
(صفر)

فهرست مهارتهاي مورد نياز دانشجويان كارشناسي اتاق عمل
كارآموزي مديريت در اتاق عمل
دانشجو پس از طي دوره بايد بتواند مهارتهاي زير را كسب نمايد:
 -1توانايي گزارش نوبتهاي كاري قبل و رفع نارساييهاي آن در نوبت كاري فعلي
 -2توانايي تقسيم كار روزانه با توجه به نوع بيماران و تعداد آنها
 -3شناخت كامل از بيماران و كنترل اعمال انجام شده يا در حال انجام
 -4توانايي برنامه ريزي جهت فعاليتهاي روزانه بخش
 -5توانايي ايجاد ارتباط جهت رفع نيازهاي بخش با رعايت سلسله مراتب
 -6توانايي تعيين نيازهاي روزانه بخش از قبيل ليست دارو و غيره
 -7توانايي همكاري با ساير قسمتهاي بيمارستان
 -8توانايي كنترل و نظارت و ارزشيابي كمي و كيفي فعاليتها
 -9توانايي نوشتن گزارشات روزانه و تحويل بخش
 -10گذراندن نوبت كاري صبح و عصر با دفتر پرستاري و گزارش مربوطه
 -11توانايي بررسي وضعيت بخش ،تعيين مشكالت و اقدام براي رفع حداقل يك مشكل بر اساس فرآيند مشكل گشايي
 -12توانايي آموزش به كاركنان و تهيه جزوه الزم (حداقل يك مورد بر اساس نيازها)
 -13توانايي برنامه ريزي فعاليت كاركنان بخش براي يك ماه با توجه به شرايط و استانداردها
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ارزشيابي اختصاصي كارآموزي مديريت در اتاق عمل
رديف

1

عناوين تحت ارزشيابي

1

قادر به گزارش نوبت هاي كاري قبلي بوده و در نوبت

0/75
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0

تعداد فعاليت انجام

امضا و تاريخ فعاليت

شده تا پايان دوره

انجام شده

3

-2

كاري فعلي نارساييهاي قبلي را رفع مينمايد
2

كار روزانه را باتوجه به نوع بيماران و تعدداد آنهدا بده

-3

3

3

-3

3

4

-3

3

5

-3

3

6

-3

3

-3

و همكاري الزم را اعمال مينمايد
7

3

8

-3

3

9

-3

2

10

2

11

-1
-2

را تعيين و حداقل براي رفع يك مشكل اقدام ميكند
توانايي آموزش به كاركنان را داشدته و حدداقل يدك

-1
-2

گزارش مربوطه را به دفتر پرستاري تحويل ميدهد
وضعيت بخش را به درستي بررسي نمدوده ،مشدكالت

-1
-2

بهدرستي تحويل ميدهد
نوبددت كدداري صددبح و عصددر را بدده خددوبي گذرانددده و

-1
-2

آنها كنترل و نظارت دقيق اعمال ميدارد
گزارشات روزانه را بده دقدت تبدت نمدوده و بخدش را

-1
-2

(با رعايت سلسله مراتب) ارتباط مناسب برقدرار نمدوده
فعاليت ها را براساس كمي و كيفي ارزيدابي نمدوده بدر

-1
-2

شده يا در حال انجام را بهدرستي كنترل ميكند
جهت رفع نيازهاي بخش با ساير قسمتهاي بيمارستان

-1
-2

تعيين مينمايد
شناخت كاملي از بيماران داشته و اعمال جراحي انجام

-1
-2

ارائه ميدهد
نيازهاي روزانه بخش از قبيل ليست دارو ،وسدايل و ...

-1
-2

درستي تقسيم ميكند
جهت فعاليت هاي روزانه بخدش برنامدهريدزي درسدتي

-1

1

-1

جزوه آموزشي تهيه مينمايد
12

جهت فعاليت كاركنان بخش براي يك ماه با توجه بده
شرايط و استانداردها برنامهريزي ميكند

تبصره :تمامي موارد بعد از تعيين نمره با ضريب  2محاسبه ميگردد.
موضوع كنفرانس:
تاريخ ارائه:
امضا مربي:

1

-1
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ارزشيابي عمومي كارآموزي مديريت در اتاق عمل
رديف عناوين تحت ارزشيابي
1

حضور به موقع و آماده شدن در محل كارآموزي

2

انجام وظايف با حداقل وابستگي

3

پايبندي به اصول بيمارستان و دانشدكده جهدت نحدوه لبداس پوشديدن و رعايدت قدوانين و سياسدتهداي

1

0/75

0/5

بيمارستان و دانشكده
4

ابتكار در حين كار

5

رفتن به استراحت با اجازه و بدون تلف نمودن وقت

6

داشتن اعتماد به نفس

7

ارتباط مناسب با پزشك ،سرپرستار و پرسنل

8

بينش نسبت به تواناييها و دانش خود و درخواست كمك و پرسش

9

حمايت از بيمار

10

پذيرش مسئوليتها با عالقه و پيروي از دستورات محوله

11

مهارت سازماندهي فعاليتها و مديريت زمان همراه با نگرش حرفهاي

12

رعايت اصول ايمني به منظور حفظ خود و همكاران و مراقبت از تجهيزات گران قيمت

13

انجام كار و فعاليتها به موقع و با سرعت و دقت مناسب

14

صرفه جويي در كاربرد وسايل به منظور كاهش هزينه بيمار

15

كمك به ديگر دانشجويان و پرسنل پس از اتمام كار خود

16

قبول پيشنهادات و انتقادات

موفق باشيد

0

