ترم:

نام و نام خانوادگی :
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نام و نام خانوادگی :

ترم:

هقذهِ
ّش اًسبًی دس پبيبى ّش سٍص سفتبس ٍ وشدُ ّبی خَد سا يبد آٍسی ًوَدُ ٍ ثِ اغغالح ثِ حسبثْبی خَد
سسیذگی هی ًوبيذ .دس وٌبس ثیٌص ػویك ٍ ٍسؼت اًذيطِ الصم است ّش فشد تدشثیبت ػولی خَد ساثبص ًگشی
ًوَدُ ٍ دس صًذگی ثىبس گیشد .ثجت ٍ خوغ آٍسی تدشثیبت ػولی ثِ تذسيح هدوَػِ ای اسصضوٌذ فشاّن هی
اٍسدوِ هی تَاًذ صهیٌِ ای سا ًیض ثشای تحمیمبت ثؼذی فشاّن آٍسد .دس اوثش داًطگبُ ّبی خْبى وبسآهَصاى
تدشثیبت ٍ ػولىشد هْن خَد سا دس هدوَػِ ای ثِ ثجت هی سسبًٌذ ٍ ايي اسبع اسصيبثی ػولىشد آًبى است.
اگش ثبصخَسد هٌبسجی اص ًحَُ فؼبلیت آهَصضی پظٍّطی خَد اص عشف اسبتیذ هشثَعهِ ًذاضهتِ ثبضهیذ عجیؼتهب
ًمبئع وبس ٍ صهیٌِ ّبی پیطشفت ضوب هخفی خَاّذ هبًذ .دس هدوَع اگش ػاللوٌذ داضتي يه وبسًبهِ ػلوی
ػولی هٌبست اص فؼبلیت ّبی ثبلیٌی خَد ّستیذ لغفب ايي دفتشچِ سا دلیك ٍ ًمبداًِ تىویل ًوبئیهذ صيهشا ايهي
دفتشچِ ثْتشيي ٍسیلِ ثشای آهَصش هٌبست ٍ ثِ هَلغ است.
ضوي آسصٍی هَفمیت دس عی دٍسُ وبسآهَصی ثخص خشاحی اهیذ است ثتَاًیذ دس خْت استمبء تَاًوٌذی ػلوهی
ػولی خَد وَضب ثبضیذ.
قَاًیي ٍ هقزارت آهَسضی










سبػت وبسآهَصی دس ثخص اص سبػت  7::7الی  3:هی ثبضذ.
استفبدُ اص يًَیفشم هغبثك همشاست داًطىذُ "استفبدُ اص اتیىت ،سٍپَش سهفیذ ،همٌؼهِ ٍ ضهلَاس
هطىی ٍ وفص سبدُ ،ػذم استفبدُ اص ضلَاس خیي" ضشٍسی هی ثبضذ.
دس صهیٌِ وَتبُ ًگِ داضتي ًبخي ٍ ػذم استفبدُ اص صيَس آالت هتؼبلت لَاًیي ٍ همشسات داًطىذُ
ػول ًوبيیذ.
دس ثشخَسد ثب ثیوبساىّ ،وشاّبى آًْبّ ،وىبساى ،وبدس آهَصضی -دسهبًی دس ثخص سػبيهت اغهَ
اخاللی ٍ ضئًَبت اسالهی سا ًوبيذ.
خشٍج اص ثخص يب ثیوبسستبى تحت ػٌبٍيٌی هبًٌذ :پیگیشی اههَس اداسی ،ضهشوت دس خلسهِ ٍ ...
فمظ ثب وست هدَص اص استبد هشثَعِ هیسش هی ثبضذ.
حضَس داًطدَ دس توبم خلسبت هشثَط ثِ وبسٍسصی دس ػشغِ الضاهی است
اختػبظ ثخطی اص سبػت وبسآهَصی ثِ استفبدُ اص وتبثخبًهِ ٍ ايٌتشًهت دس استجهبط ثهب هَضهَع
وبسآهَصی .دس عَ وبسآهَصی ثب ًظش استبد هشثَعِ اهىبى پزيش است .
سػبيت لَاًیي ٍ همشسات آهَصضی دس ثخص ،اسائِ تىبلیف يبدگیشی ،ضهشوت دس ثحهگ گشٍّهی،
اسائِ هشالجت ّب ٍ هطبسوت فؼب دس يبدگیشی ٍ يبدگیشی خهَدساّجش اص ههَاسدی ّسهتٌذ وهِ دس
اسصضیبثی لحبػ هی ضَد (دس اًتْبی الي ثَن ثِ تفػیل هطخع ضذُ است).

نام و نام خانوادگی :










ترم:

ولیِ تىبلیف خَد سا دس پبيبى دٍسُ ثِ استبد ثبلیٌی خَد تحَيل دّیذ.
ًکبتی کِ هی ثبیست ثِ آى دقت ضَد:
ولیِ تدشثیبت ػولی ٍ ػلوی خَد دس الي ثَن ثجت ًوبيیذ (ٍ يب پیَست ضَد).
تىویل الي ثَن اص ضشٍع دٍسُ وبسآهَصی الضاهی است.
الي ثَن سا دس توبهی اٍلبت سا ثِ ّوشاُ داضهتِ ثبضهیذ تهب دس هَلهغ لهضٍم ًسهجت ثهِ ثجهت
اعالػبت دسآى الذام ضَد ثِ ايي تشتیت اص ثجت اعالػبت اص عشيك سخَع ثِ حبفظِ وِ ثب خغب
تَام هی ثبضذ پیطگیشی خَاّذ ضذ.
ثْتش است دس پبيبى ّش فؼبلیهت صههبى وَتهبّی دس ّوهبى هحهل اًدهبم فؼبلیهت ثهِ تىویهل
تخػیع دادُ ضَد تب اعالػبت هَسد ًیبص ثِ سَْلت دس دستشع ثبضذ.
گشٍُ آهَصضی هدبص است دس ّش صهبى وِ تطخیع دّذ الي ثَن خْت ثشسسهی يهب ًسهخِ
ثشداسی دس اختیبس ثگیشد.
الي ثَن ثبيذ ثِ اهضبی هذيش گشٍُ ثشسذ.
هحل ثشگضاسی دٍسُ :ثخص خشاحی ،هشوض آهَصضی دسهبًی پٌدن آرس گشگبى هی ثبضذ.
هذيش گشٍُ :حسیي سحوبًی ( ػضَ ّیئت ػلوی داًطىذُ پشستبسی ٍ هبهبيی ثَيِ گشگبى )
هؼبٍى گشٍُ :ػلی ػجبسی (( ػضَ ّیئت ػلوی داًطىذُ پشستبسی ٍ هبهبيی ثَيِ گشگبى

لغفب هطخػبت خَد سا دس ايي لسوت ثٌَيسیذ
هطخصبت کبرٍرس
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی:
تشم تحػیلی:

ضوبسُ داًطدَيی:
Email:

نام و نام خانوادگی :

ترم:

ّذف کلی دٍرُ:
هذف کلی دوره:
آضٌب وشدى فشاگیشاى ثب ًحَُ هشالجت اص ثیوبس ثستشی دس ثخص خشاحی ٍ وست هْبست ًسجی دس اهش هشالجت اص
ثیوبس ثستشی دس ايي ثخص ثب استفبدُ اص چْبسچَة فشايٌذ پشستبسی ٍ اغَ ٍ هفبّین آهَختِ ضذُ دس ٍاحذ
ًظشی
اّذاف یبدگیزی :اص فشاگیشاى اًتظبس هی سٍد وِ دس پبيبى دٍسُ لبدس ثِ اًدبم هَاسد صيش ثبضٌذ:
-9ثشسسی ثیوبس سا ثب استفبدُ اص الگَی اسائِ ضذُ ٍ توبهی هٌبثغ اعالػبت هشثَط ثِ ثیوبس ( خَد ثیوبس  ،پشًٍذُ
ً ،تبيح آصهبيطگبّی ٍ پبساولٌیه ) ٍ خبًَادُ ثیوبس ثِ دسستی اًدبم دّذ .
 -2اعالػبت ثذست آهذُ سا تدضيِ ٍ تحلیل وٌذ .
 -:لبدس ثِ ثیبى تطخیع ّبی پشستبسی ثیوبس ثش اسبع اعالػبت گشدآٍسی ضذُ ثبضذ .
 -4اّذاف هشالجتی اص ثیوبس ثستشی سا ثب استفبدُ اص هؼیبس ّبی لبثل دستیبثی تؼییي وٌذ
 -5تذاثیش هشالجتی اص ثیوبس دس ثخص خشاحی سا تؼییي ٍ اًدبم دّذ
 -6تبثیش ثشًبهِ هشالجتی اص ثیوبس ثستشی دس ثخص سا ثش اسبع اّذاف تؼییي ضذُ اسصضیبثی وٌذ .
. -7ثب هذدخَ ٍ خبًَادُ ٍی استجبط هٌبست ثشلشاس ًوبيذ
 -8هشالجت ّبی الصم خْت پیطگیشی اص ثشٍص ػَاسؼ ًبضی اص ثی حشوتی ٍ ثستشی عَالًی هذت سا اًدبم
دّذ .
 -9دستَسات داسٍئی سا ثِ سٍش ّبی هختلف ( خَساوی  ،تضسيمی ،هَضؼی) اخشا ًوبيذ
 -37خزة ٍ دفغ هبيؼبت سا اًذاصُ گیشی ًوَدُ ٍ دس ثشگِ ّبی هخػَظ ثجت ًوبيذ
 -33سًَذ فَلی سا دس ضشايظ استشيل گزاضتِ ٍ هشالجت ّبی الصم سا ثِ ػول آٍسد
 -32سبوطي ساُ َّايی هػٌَػی سا ثب دلت ٍ ثب سػبيت ًىبت الصم ثِ سٍش استشيل اًدبم دّذ
 -3:اص  ٍ chest tubeسیستن دسًبطآى هشالجت غحیح ثِ ػول آٍسد .
ً -34وًَِ ّبی آصهبيطگبّی هَسد ًیبص ( خَى  ،ادساس  ،هذفَع ) ...ٍ،سا ثِ ًحَ غحیح خوغ آٍسی ًوبيذ .
 -35هشالجت ّبی پشستبسی لجل اص ػول خشاحی سا اًدبم دّذ
 -36سٍش ّبی وٌتش ػفًَت ( ضستطَی دست ّب  ،دفغ غحیح ٍسبيل آلَدُ ٍ ) ...سا ٌّگبم هشالجت اص
هذدخَ سا ثِ وبس ثجٌذد .
 -37اص ّ LINEبی ٍسيذی ثیوبس هشالجت غحیح سا ثِ ػول ثیبٍسد
 -38خَى ٍ يب فشاٍسدُ ّبی آى سا ثِ ًحَ غحیح تشاًسفَصيَى ًوبيذ
 -39هشالجت اص صخن ( پبًسوبى  ،وطیذى دسى ٍ وطیذى ثخیِ ّب ) سا ثِ دسستی اًدبم دّذ
-27ثیوبس خشاحی ضذُ سا اص اتبق ػول تحَيل گشفتِ ٍ هشالجت ّبی ثؼذ اص ػول سا اًدبم دّذ

ترم:

نام و نام خانوادگی :

ً -23یبص ّبی آهَصضی لجل ٍ ثؼذ اص ػول ثیوبس سا تؼییي ًوَدُ ٍ ثشًبهِ آهَصضی هٌبست سا تذٍيي ًوبيذ
 -22گضاسش پشستبسی سا ثش اسبع اغَ استبًذاسد ٍ همشسات ثیوبسستبى ثِ عَس وبهل ٍ دلیك ثجت وٌذ

-------------------------------------------------------------------انتظارات یادگیزی خود را اس گذراندن این کارآموسی بنویسید:

ثشگِ ثجت ضیفت ّبی گزساًذُ ضذُ دس ثخص خشاحی
اهضبی هزثی

تبریخ ّز ضیفت

ثزًبهِ رٍساًِ داًطجَیبى جْت ثحث ّبی رٍساًِ
ارسیبثی

هجبحث هَرد ثحث
رٍس اٍل

آضٌب ضذى داًطجَیبى ثب ًحَُ کبر در ثخص ٍ اهکبًبت ٍ ٍسبیل

رٍس دٍم

ًحَُ ثزرسی ٍ هزاقجت اس ثیوبر جزاحی ضذُ

رٍس سَم
رٍس چْبرم

رٍس پٌجن
رٍس ضطن
رٍس ّفتن
رٍس ّطتن

راٌّوبی ارسیبثی  = A :هطلَة

 = Bهتَسط

ً = Cیبس هطبلعِ ثیطتز دارد

ترم:

نام و نام خانوادگی :

فعالیت های ضروری در بخش جراحی
رٍسّبی کبرآهَسی
اقذام هزاقجتی
پذیزش ثیوبر
هعبیٌِ فیشیکی ثیوبر
رگ گیزی
پبکسبسی راُ َّایی
هزالجت اس دّبى ثیوبر
هزالجت اس لَلِ تزاضِ
تزاًسفَسیَى خَى
هزالجت اس پَست ثیوبر
هزالجت اس سًَذ هعذُ
هزالجت اس سًَذ هثبًِ
هزالجت اس chest tube
تعَیض پبًسوبى
کٌتزل جذة ٍ دفع
ًوًَِ گیزی آسهبیطگبّی ( خَى ٍ ادرار

سًَذ گذاری هثبًِ
سًَذ گذاری هعذُ
گبٍاص
کطیذى درى ٍ ثخیِ

کنترل قبل از عمل
کنترل بعذ از عمل
تسریق عضالنی  ،زیر جلذی

اًجبم ECG

2

3

4

5

6

7

8

ارسیبثی
*

ترم:

نام و نام خانوادگی :
کنترل عالئم حیاتی
آموزش ترخیص

* راٌّوبی ارسیبثی آسهَى :A :هغلَة  :B -هتَسظ ً :C -یبس ثِ توزیي ثیطتز

ثزگِ ّبی جوع ثٌذی اقذاهبت درهبًی اًجبم ضذُ ثز حست ًبم اقذام
ًبم اقذام
پذیزش ثیوبر
هعبیٌِ فیشیکی ثیوبر
ثزرسی سیستن قلجی ٍ عزٍقی
کٌتزل عالئن حیبتی
تزاًسفَسیَى خَى
هزاقجت اس سخن( پبًسوبى ٍ ....
اًجبم ECG
کٌتزل درد
تٌظین قطزات سزم
تشریقبت سیز جلذی
تشریقبت دارٍ
ثْذاضت دّبى
IV LINE
کٌتزل پوپ اًفَسیَى
کٌتزل قطزُ ضوبر سزم
آهَسش تزخیص
کٌتزل پیس قلجی
CPR
آسهبیص خَى

تعذاد

هالحظبت

نام و نام خانوادگی :

ترم:

گشارش رٍساًِ
خالصِ ای اس فعبلیت ّبی آهَسضی اًجبم ضذُ خَد را در

تبریخ :

ثخص ثجت ًوبئیذ

ًکبت آهَسضی یبد گزفتِ ضذُ :

گشارش رٍساًِ
خالصِ ای اس فعبلیت ّبی آهَسضی اًجبم ضذُ خَد را
در ثخص ثجت ًوبئیذ

ًکبت آهَسضی یبد گزفتِ ضذُ :

تبریخ :

نام و نام خانوادگی :

ترم:

یک ًوًَِ اس گشارش پزستبری ثزای ثیوبری کِ هزاقجت آى را ثِ عْذُ داضتِ ایذ را در ایي
قسوت ثجت ًوبئیذ

نام و نام خانوادگی :

ترم:

گشارش رٍساًِ
خالصِ ای اس فعبلیت ّبی آهَسضی اًجبم ضذُ خَد را

تبریخ :

در ثخص ثجت ًوبئیذ

گشارش رٍساًِ
خالصِ ای اس فعبلیت ّبی آهَسضی اًجبم ضذُ خَد را
در ثخص ثجت ًوبئیذ

ًکبت آهَسضی یبد گزفتِ ضذُ :

تبریخ :

نام و نام خانوادگی :

ترم:

یک ًوًَِ اس گشارش پزستبری ثزای ثیوبری کِ هزاقجت آى را ثِ عْذُ داضتِ ایذ را در ایي
قسوت ثجت ًوبئیذ

نام و نام خانوادگی :

ترم:

گشارش رٍساًِ
خالصِ ای اس فعبلیت ّبی آهَسضی اًجبم ضذُ خَد را

تبریخ :

در ثخص ثجت ًوبئیذ

ًکبت آهَسضی یبد گزفتِ ضذُ :

گشارش رٍساًِ
لطفب خالصِ ای اس فعبلیت ّبی آهَسضی اًجبم ضذُ خَد
را در ثخص ثجت ًوبئیذ

تبریخ :

نام و نام خانوادگی :

ترم:

ًکبت آهَسضی یبد گزفتِ ضذُ :

یک ًوًَِ اس گشارش پزستبری ثزای ثیوبری کِ هزاقجت آى را ثِ عْذُ داضتِ ایذ را در ایي
قسوت ثجت ًوبئیذ

نام و نام خانوادگی :

تبریخ

ترم:

فعبلیت علوی اًجبم ضذُ

ارسیبثی

اهضبی استبد
هسئَل

تکبلیف داًطجَیبى ٍ ًحَُ ارسضیبثی آًْب
هعزفی حذاقل یک ثیوبر ثز اسبس الگَ ّبی ثزرسی ٍ ضٌبخت ثیوبر ٍ تذٍیي ثزًبهِ هزاقجتی در
چبرچَة فزایٌذ پزستبری

هطبرکت فعبل در ارائِ کٌفزاًس ّبی ثبلیٌی در ثبرُ ثیوبری ّب
هزاقجت صحیح ٍ کبهل اس ثیوبراى ثز طجق ثزًبهِ رٍساًِ ٍ هیشاى دستزسی ثِ اّذاف ثز طجق
فزم ارسضیبثی
هٌبثع هَرد استفبدُ :
کتت هزجع پزستبری ( ثزًٍز  ،الکوي ،فیپس )
کتت اصَل ٍ فٌَى ( دٍگبس  ،پَتز ٍ پزی ٍ تبیلَر )

ترم:

نام و نام خانوادگی :
کتت دارٍضٌبسی ( آثگَى ٍ سبیز هٌبثع

فزم ثزرسی ٍ ضٌبخت ثیوبر :
ًبم ثیوبر :

ضوبرُ پزًٍذُ :

تطخیص :

نام و نام خانوادگی :

ترم:

تطخیص ّبی پزستبری
اّذاف

نام و نام خانوادگی :

ترم:

ثزًبهِ هزاقجتی ٍ هذاخالت پزستبری

ترم:

نام و نام خانوادگی :
فرم ارزشیابی:کارآموزی بخش جراحی

تزم ٍ رضتِ تحصیلی:

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی:
هحل کبرآهَسی:

هذت کبرآهَسی:

ًوزُ کبرآهَسیً37 :وزُ

ًوزُ تکبلیفً6 :وزُ

هَارد ارسضیبثی

رفتارهای حرفه ای و مهارت های ارتباطی

تعذاد غیجت:
ًوزُ ً4 :Post Testوزُ

خیلی خَة

خَة

هتَسظ

ضعیف

3

7/75

7/5

7/25

هالحظبت

رعبیت ًظن ،اًضجبط ٍ ٍلت ضٌبسی
آراستگی ظبّزی ٍ رعبیت ضئًَبت اخاللی
هسئَلیت پذیزی ٍ فعبل ثَدى در اًجبم اهَر
الَیت ثٌذی ٍ دلت در اًجبم ٍظبیف هحَلِ
اًتمبد پذیزی ٍ تالش ثزای اصالح رفتبر
ارتجبط صحیح ٍ هٌبست ثب دیگزاى (هزثی ،پزسٌل،
ثیوبر ٍ )...

موارد ارزشیابی تخصصی
گشارش ًَیسی اصَلی ٍ ضزکت در گشارش تعَیض
ضیفت
کٌتزل دلیك کبردکس ٍ پزًٍذُ
تَاًبیی ثزرسی کبهل ثیوبراى ثب اختالالت ًزٍلَصیک
تَاًبیی افتزاق یبفتِ ّبی آسهبیطگبّی غیز عجیعی اس
عجیعی
تَاًبیی هزالجت اس ثیوبر ثستزی در ثخص ٍ رفع
ًیبسّبی ٍی
تَاًبیی اًجبم پزٍسجزّبی خبظ (سًَذاص هعذُ ٍ
هثبًِ ،سبکطي ،اکسیضى تزاپی ،تعَیض آًضیَکت ٍ
کٌتزل )...I&O
ارائِ هزالجت پزستبری تَام ثب هْبرت
آضٌبیی ثب اصغالحبت رایج در ثخص

خیلی خَة

خَة

هتَسظ

ضعیف

3

7/75

7/5

7/25

هالحظبت

نام و نام خانوادگی :

ترم:

تَاًبیی کبرثزد ضیَُ ّبی صحیح دارٍ درهبًی
اٍلَیت ثٌذی ٍ تزتیت در اًجبم کبرّب
اًجبم پیگیزی ّبی هزثَط ثِ ثیوبر
تَاًبیی آهَسش ّبی السم ثِ ثیوبر ٍ خبًَادُ ٍی
هطبرکت فعبل در ثحث گزٍّی /راًذّب /کٌفزاًس ّب

فعبلیت ّبی آهَسضی
هعزفی هَرد (حذاقل یک هَرد )
فزایٌذ پزستبری (حذاقل یک هَرد )
POST TEST
ًوزُ کبرآهَسی:
تذکز :داًطجَیبى هی ثبیست اثتذا خَد ارسیبثی اًجبم دٌّذ سپس استبد هزثَطِ فزم ارسضیبثی را

تکویل ًوبیذ .
دد تبسيخ ٍ اهضبء داًطدَ
تبسيخ ٍ اهضبء هذسع ثبلیٌی

اهضبء هذيش گشٍُ

