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لًاویه ي ممزرات آمًسضی


سبعبت حضًر در ثیمبرستبن اس سبعت 7 / 30صجح الی  12/30می ثبضذ



کبرآمًسي طجك ريسَبي اعالم ضذٌ در ثزوبمٍ کبرآمًسي ي اس اثتذاي ضزيع تزم تحصیلی می ثبضذ.



حضًر در اتبق عمل در ريسَب يسبعبت تعییه ضذٌ ضزيري است



رعبیت لجبس فزم داوطجًیبن ثزاثز ممزرات آمًسضی يداوطجًیی الشامی است(.لجبس فزم ثزاي آلبیبن ريپًش
ي ضلًار سجش ،دمپبیی مىبست اتبق عمل(لجبس فزم ثزاي خبومُب ريپًش ي ضلًار سجش  ،ممىعٍ سجش  ،جًراة ي
دمپبیی مىبست)



تبخیز در يريد يتعجیل در خزيج ثزخالف ممزرات می ثبضذ ،مگز ثب اطالع ياجبسٌ مزثی.



ارسضیبثی ثٍ صًرت عملی ي ضفبَی اوجبم می گزدد  .در پبیبن ديرٌ ثٍ صًرت امتحبن مطبَذٌ ي چک لیست ي
فعبلیتُبي حیه کبر آمًسي ي سبیز مًارد تعلك می گیزد .



ارسضیبثی عملکزد داوطجً درحیطٍ َبي مُبرتی تًسط مزثی مزثًطٍ اوجبم می ضًد .



رعبیت ضئًوبت حزفٍ اي ي اخاللی در ثزخًرد ثب ثیمبر ي َمکبران اتبق عمل الشامی است.



غیجت مًجٍ ثٍ میشان ثزاثز يغیجت غیز مًجٍ ثٍ میشان دي ثزاثز ثبیذ ججزان گزدد.



غیجت مًجٍ ثیص اسیک ريس ثٍ اسا َز ياحذ کبرآمًسي مىجز ثٍ حذف درس ي غیجت غیز مًجٍ ثیص اس یک
ريس ثٍ اسا َز ياحذ مىجز ثٍ اخذ ومزٌ صفز می گزدد.

اَذاف کبر آمًسي
داوطجً در پبیبن ديرٌ ثبیذ ثتًاوذ:
 1آمبدٌ سبسي ثیمبر ثزاي المب ثیًُضی -2پبیص ارگبوُبي حیبتی ي ثزرسی عًارض لجل  ،حیه ي ثعذ اس ثیًُضی -3رعبیت اصًل مبیع درمبوی ي تشریك خًن -4مطبرکت در پًسیطه دادن ثٍ ثیمبر ي پیطگیزي اس عًارض -5مطبرکت در ثی حسی وبحیٍ اي ي آمبدٌ سبسي يسبیل ي تجُیشات ي داريَب ي مًرد ویبس  -6مزالجت اس ثیمبر حیه ي ثعذ اس ثی حسی وبحیٍ اي– 7مطبرکت در ًَش ايري( در آمبدٌ سبسي ثیمبر جُت ثیًُش سبخته ي ًَش آيري ثٍ متخصص ثیًُضی کمکومبیذ)
2

-8تًاوبیی ثجت ي گشارش داريَبي تجًیش ضذٌ ي مبیعبت ي خًن دریبفتی ي اس دست دادٌ – 9آمبدٌ کزدن يسبیل ي امکبوبت مًرد ویبس ثزاي اوجبم ثی حسی وبحیٍ اي - 10تکمیل فزمُبي ًَضجزي در سمبوُبي مختلف - 11ثیبن اصًل کبرثزد داريَبي ًَضجزي،وگُذاري ي عًارض وبضی اس آن -12ثیبن طزیمٍ محبسجبت داريیی -13آضىبیی ثب اصًل کلی ثیًُضی ي مزالجت اس ثیمبر در جزاحی عمًمی - 14مزالجت اس ثیمبر ثیًُش در جزاحی عمًمی - 15مزالجت اس ثیمبر تحت ثیحسی وبحیٍ اي -16-کست تًاوبیی ادارٌ راَُبي ًَایی
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ومرٌ کست شذٌ تًسظ داوشجً

ارزیبثی عمًمی ي اخالقی

وبم ثخش

وبم ي امضب مرثی

0/5

0/25

حضًر ثٍ مًقع
رعبیت مقررات مرثًط ثٍ ثخش
َمکبری ثب پرسىل ثخش
احسبس مسئًلیت در مراقجت از
مذدجً
اوجبم دادن صحیح ي ثٍ مًقع يظبیف
محًلٍ
قجًل کردن اوتقبدات مىغقی ثذين
ياکىش
عالقٍ مىذی ثٍ اوجبم يظبیف
رعبیت پًشش مىبست عجق مًازیه
اسالمی ي حرفٍ ای
وصت اتیکت ي رعبیت ثُذاشت فردی
صرفٍ جًیی ي استفبدٌ مىبست از
تجُیسات
ومرٌ عمًمی 10 :ومرٌ
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جدول ارزیابی پروسیجرهای اختصاصی اجرا شده توسط دانشجو

 -1رگ گیری ( انتخاب انژیوکت و ورید مناسب  ،فیکس کردن و وصل سرم )

عالی

خوب

متوس

ط

بیمار

نیاز به

معیار ارزیابی
تکرار

نام و نام خانوادگی

نوع عمل

سن بیمار

مهر و امضا مربی

 -2تهویه با ماسک (انتخاب ماسک مناسب  ،انجام مانورهای الزم برای تهویه ،انتخاب تعداد  ،ریتم و حجم مطلوب )

معیار ارزیابی

خوب

عالی

نام و نام خانوادگی

( انتخاب لوله تراشه و الرنگوسکوپ مناسب ،رعایت اصول لوله گذاری  ،توجه به عدم تروما و سرعت عمل و)...

نوع عمل

سن بیمار

مهر و امضا مربی

معیار ارزیابی

نام و نام خانوادگی

نوع عمل

خوب

عالی

 -4کمک در هوش آوری بیمار

متوسط

بیمار

نیاز به تکرار

 -3اینتوباسیون

متوسط

بیمار

نیاز به تکرار

نام و نام خانوادگی

نوع عمل

سن بیمار

مهر و امضا مربی

( ساکشن  ،تعیین زمان خارج کردن لوله ،خارج کردن لوله  ،مراقبتهای بعد از ان و)...

معیار ارزیابی

سن بیمار
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مهر و امضا مربی

عالی

خوب

متوسط

نیاز به تکرار

بیمار

 –11پوزیشن  ( Supineکمک در پوزیشن دادن به بیمار )

نیاز به

تکرار

 –12پوزیشن  ( lithotomyکمک در پوزیشن دادن به بیمار )

کنترل بیمار در جلوگیری از اسیبهای مختلف

تکرار

نیاز به

بیمار(تاریخ )

متوسط

معیار ارزیابی
خوب

سن بیمار

اظهار نظر مربی
عالی

نام ونام خانوادگی

نوع عمل

متوسط

بیمار(تاریخ )

خوب

معیار ارزیابی
عالی

نام ونام خانوادگی

نوع عمل

سن بیمار

اظهار نظر مربی

 –13پوزیشن  ( Proneکمک در پوزیشن دادن به بیمار ) کنترل بیمار در جلوگیری از اسیبهای مختلف

تکرار

نیاز به
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متوسط

بیمار(تاریخ )

خوب

معیار ارزیابی
عالی

نام ونام خانوادگی

نوع عمل

سن بیمار

اظهار نظر مربی

 –14پوزیشن  ( Lateralکمک در پوزیشن دادن به بیمار )

–11

تکرار

نیاز به

بیمار(تاریخ )

متوسط

معیار ارزیابی
خوب

سن بیمار

اظهار نظر مربی
عالی

نام ونام خانوادگی

نوع عمل

کنترل بیمار در جلوگیری از اسیبهای مختلف

پوزیشن  ( Trendelenburgکمک در پوزیشن دادن به بیمار ) کنترل بیمار در جلوگیری از اسیبهای مختلف و

تغییرات همودینامیک

تکرار

نیاز به

خوب

بیمار(تاریخ )

متوسط

معیار ارزیابی
عالی

نام ونام خانوادگی

نوع عمل

سن بیمار

اظهار نظر مربی

 –11محاسبه مایع درمانی (کنترل ، I/Oمشارکت در انتخاب  ،نوع و حجم سرم و)...

تکرار

نیاز به

خوب

بیمار(تاریخ )

متوسط

معیار ارزیابی
عالی

نام ونام خانوادگی

نوع عمل

سن بیمار

اظهار نظر مربی

 –11تزریق خون و فراورده های آن (پرکردن فرم درخواست فرآورده  ،تحویل گرفتن کیسه و چک آن و
کنترل عوارض حین تزریق فراورده و)...

نیاز به تکرار
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متوسط

بیمار(تاریخ )

خوب

سن بیمار

عالی

نام ونام خانوادگی

نوع عمل

معیار ارزیابی

اظهار نظر مربی

 –11انتقال بیمار از اتاق عمل به ریکاوری (نحوه انتقال از تخت به برانکارد ،کنترل بیمار در طی مسیر
،تحویل دادن به ریکاوری )

نیاز به تکرار

سن بیمار
نیاز به تکرار

بیمار(تاریخ )

متوسط

معیار ارزیابی

خوب

نام ونام خانوادگی

نوع عمل

( تحویل گرفتن بیمار  ،مانیتورینگ،تحویل بیمار به بخش با توجه به استانداردهای ترخیص)

اظهار نظر مربی

عالی

 –11کنترل بیمار در ریکاوری

متوسط

بیمار(تاریخ )

خوب

سن بیمار

عالی

نام ونام خانوادگی

نوع عمل

معیار ارزیابی

اظهار نظر مربی

 -22آماده کردن بیمار برای بیهوشی در بیماران با بیماریهای همراه

نیاز به تکرار
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متوسط

بیمار(تاریخ )

خوب

سن بیمار

عالی

نام ونام خانوادگی

نوع عمل

معیار ارزیابی

اظهار نظر مربی

مشارکت در بیهوشی بیماران با بیماریهای همراه
مشکالت قلبی عروقی
نام بیمار و نوع

نوع عمل

مانیتورینگها و

سن بیمار

بیماری

مهر و امضا

تدابیر به کار رفته

مشکالت تنفسی
نام بیمار و نوع

نوع عمل

مانیتورینگها و

سن بیمار

بیماری

مهر و امضا

تدابیر به کار رفته

مشکالت کبدی
نام بیمار و نوع

نوع عمل

مانیتورینگها و

سن بیمار

بیماری

مهر و امضا

تدابیر به کار رفته

مشکالت کلیوی
نام بیمار و نوع

نوع عمل

مانیتورینگها و

سن بیمار

تدابیر به کار رفته

بیماری
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مهر و امضا

متابولیک و چاقی
نام بیمار و نوع

نوع عمل

سن بیمار

بیماری

مانیتورینگها و

مهر و امضا

تدابیر به کار رفته

بیهوشی در اطفال
نام بیمار و نوع

نوع عمل

سن بیمار

بیماری

مانیتورینگها و

مهر و امضا

تدابیر به کار رفته

بیهوشی در سالمندان
نام بیمار و نوع

نوع عمل

سن بیمار

بیماری

تدابیر به کار رفته

ویبز ثٍ تکرار =1

ردیف

مانیتورینگها و

وبم کىفراوس

متًسظ = 2

مُر مرثی

1
2

11

خًة =3

عبلی = 4

تًضیحبت

مهر و امضا

ومرٌ اختصبصی داوشجً ( 00ومرٌ )

ومرٌ داوشجً:

ومرٌ عمًمی داوشجً ( 10ومرٌ )
کىفراوس ثبلیىی ( 5ومرٌ )
امتحبت کتجی پبیبن ديرٌ ( 5ومرٌ )
ومرٌ کل( 100ومرٌ )

امضب مرثی

امضب مذیر گريٌ
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