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        بهداشت فردی و اصول الزم در پوشيدن يونيفرم را رعايت مي نمايد. 1

        خصوصيات فيزيکي اطاق عمل استاندارد را مي داند. 2

ذيرش بيمار در اتاق عمل ) کنترل دستبند و مشخصات با پرونده ، نوار قلب ، عکس سينه ، آزمايشات ، روش پ 3

 .ل ( را توضيح مي دهددستورات پزشک و رضايت نامه عم

       

بيمار را از نظر آمادگي جسمي قبل از عمل ) شيو ناحيه عمل ، جدا کردن اعضاء مصنوعي ، زيور آالت و نداشتن  4

 اضافي ( کنترل مي نمايد. لباس 

       

وسايل الزم جهت عمل جراحي را در اتاق استريل آماده مي کند و ستهای جراحي را  به روش استريل باز مي  5

 کند. 

       

        نحوه کار کردن با الکتروکونر و نکات ايمني مربوط به آنرا توضيح مي دهد. 6

        ستها و وسايل جراحي را بدرستي پک مي نمايد. يه عمل را پرب مي کند.ست پرب را آماده مي کندو سپس ناح 7

        بارعايت نکات استريل دستها را اسکراپ نموده سپس گان و دستکش مي پوشد. 8

نمونه مربوط به بيمار را بدرستي در ظرف مخصوص قرار مي دهد و برچسب مشخصات مي زند و در دفتر  9

 مخصوص ثبت مي کند.

       

با رعايت نکات ايمني بر  ا شرح مي دهد و در موقعيت بالينيروش استفاده از تورنيکت قبل از اعمال جراحي ر 11

 روی اندام مي بندد.

       

        کاربرد و جنس انواع نخ بخيه را توضيح مي دهد و سپس انواع بخيه را روی گاز انجام مي دهد. 11

        بل از عمل جراحي را انجام مي دهد.مراقبت های پرستاری ق 12

        مراقبت های پرستاری حين عمل جراحي را انجام مي دهد. 13

        مراقبت های پرستاری بعد از عمل جراحي را انجام مي دهد. 14

        مراقبت های الزم از بيمار را در اتاق بهبودی تا هنگام ترخيص انجام مي دهد. 15

        نمره دانشجو:                                                                                          02کل: نمره
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 نام و امضاء مربی:     

 

 

 ارزشیابی دانشجویان

 

 بسمه تعالی

 بروجرددانشكده پرستاری 

  
 اتاق عملبخش  


