
  
 :روهیـاوین بحث گـعن

 :بخش

  آنژین و انواع آن و مراقبت پرستاري  
 MI و سطوح آن و مراقبت پرستاري  
  آریتمی با منشا گرهSAهاي دهلیزيو آریتمی  
 پیس میکر هاي جانکشنال وآریتمی  
 هاي بطنی آریتمی 
  هابلوك 
 هاگلیگوزیدهاي قلبی، بتابلوکرها، دیورتیک(دارواي قلبی(....  

 :عفونیبخش 

 تب مالت، تـب کریمـه،   (بخش  و غیرشایع شایع هاي عفونیبحث در ارتباط با بیماري
 ...)وبا، سل ریه و 

 :بخش انکولوژي
 درمانی و جراحی، شیمی ( هاي سرطانسرطان و انواع درمان(.... 
  مواد و عواملی مولد سرطان 
 هاي انکولوژياورژانس 

 :بخش داخلی

 سندرم متابولیک 
 دیابت و جلوگیري از عوارض آن 
 هیپرتیروئیدیسم، وتیروئیدیسم،هیپگواتر، (بوط به آن تیروئید و اختالالت مر(.... 
 تومور هیپوفیز 
 هاي مربوط به آنداروهاي استنشاقی عوارض و مراقبت 
  آسم 
 COPD  

گردد لذا تسلط تمام دانشجویان بر فهرست مطالب فوق به صورت بحث گروهی ارائه می: توجه
  .شودمطلب ضروري است و جزو ارزشیابی محاسبه می
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تان ی  وم  ع گاه  م آباد. دا ی  تاری و ماما ده  دا  

  )الگ بوك( هاي بالینی روزانهدفترچه ثبت فعالیت
  3پرستاري بزرگساالن وسالمندان: واحد

  پرستاري 5دانشجویان ترم  :مخاطبان

  2: تعداد واحد
  داخلی، عفونی و انکولوژيهاي قلب و عروق ، بخش :محیط کارآموزي

  94-95نیمسال تحصیلی 

 
  لطفا مشخصات خود را در این قسمت بنویسید

  
  

  :                        شماره دانشجویی  :                    نام و نام خانوادگی

  :تاریخ خاتمه دوره  :                                   تاریخ شروع دوره

Email: 

 

  

١ 

  
  



  
 تاريـترم پرسـجوي محـدانش

و ارائه  آموزش به بیمار و خانوادههاي گذشته بر اساس روال کارآموزيضمن آرزوي موفقیت و سالمتی، 
به . آیداز ارکان این کارآموزي به شمار می )self-care( خودمراقبتیبا هدف ارتقا  مراقبت در منزل

  .مد نظر داشته باشدپیشگیري تا نوتوانی هاي پرستاري را از رود مراقبتعالوه از دانشجو انتظار می
 : هدف کلی 

با تدریس دروس تئوري  3دانسالمن/کارآموزي حاضر واحد عملی درس پرستاري بزرگساالن
اختالالت متابولیکی، بیماریهاي عفونی واگیر و غیرواگیر و روش کار در اتاق عمل، 

خاطر نشان  .باشدمیادراکی- اختالالت سیستم هاي حمایتی، محافظتی، حسی و شناختی
رود انتظار می .باشدهاي غدد و تنفس میگردد کارآموزي بخش داخلی با تمرکز بر بیماريمی

هاي علمی و عملی در مراقبت از مددجویان هاي نظري و مهارتدانشجویان گرامی آموخته
هاي داخلی و جراحی را ها و مداخالت پرستاري در بیماريبزرگسال و یا سالمند نیازمند به درمان

  .بکار بگیرند

  :وزشیـررات آمـط و مقـضواب
  باشدمی 19:30الی  13:30عصرها و 13:30الی  7:30ساعت کارآموزي در بخش از ساعت .

 .قابل اغماض نیست از بخش هیچ گونه تاخیر و تعجیل در ورود و خروج
 باشدخروج از بیمارستان ممنوع می. 
 خروج از بخش با هماهنگی و کسب اجازه از استاد مربوطه امکان پذیر است. 
 ي صفر استهر گونه غیبت غیر موجه معادل نمره. 
  بایست به تایید سرکار می) بستري در بیمارستان و با ارائه مستندات الزممانند (غیبت موجه

غیبت بیش از دو روز معادل با حذف کارآموزي . برسد) کارشناس آموزش بالین(خانم وفایی 
 .و تجدید دوره است

 حرف اول (روپوش سفید بلند و راحت، اتیکت : پوشیدن یونیفرم براي دانشجویان خانم شامل
راحت و  ، کفش مشکی سادهسادهمشکی ، شلوار )انوادگی، نام دانشکده و نام رشتهنام، نام خ

هاي استفاده از دمپایی و صندل در محیط( جلوبسته که هنگام راه رفتن صدا نداشته باشد
، مقنعه مشکی بلند با پوشش کامل موها )باشد،بجز اتاق عمل ممنوع می و بالینی آموزشی

  ).نواحی زیر گردن پوشیده باشدبایست تمامی سر، می(
2  
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   جـدول ارزشیابی 
  انکولوژي  عفونی  داخلی  قلب   نمره   عمومیموارد ارزشیابی 

          1  وضعیت ظاهرطبق ضوابط و مقررات آموزشی
حضور به موقع در کارآموزي، نداشتن ( وقت شناسی

  )غیبت
1.5          

ارتباط صحیح و مناسب با کادر درمان و دانشجویان 
  )ایفاي نقش( گروههم 

1.5          

          0.5  پذیرش انتقادات و پیشنهادات و بکار بستن آنها
مسئولیت پذیري و انجام به موقع و کامل وظایف و 

  تعهدات
0.5          

          نمره   تخصصیموارد ارزشیابی 
توانایی برقراري ارتباط با بیمار و رعایت اصول اخالق 

  )نقش ایفاي(پرستاري در ارتباط با بیمار 
1          

، گزارش case report( ارائه تکالیف شامل
  )پرستاري، مطالعه دارویی

5          

          6  هاي آموزشیتکمیل قسمت حداقل
          2  شرکت در بحث گروهی
          self- evaluation(  1(خود ارزشیابی دانشجو 

          20  جمع نمره
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 هاي روپوش باید در تمامی دکمه(روپوش سفید : پوشیدن یونیفرم براي دانشجویان آقا شامل

حرف اول نام، نام (، اتیکت )هاي آموزشی بطور کامل بسته باشدمحیطتمام مدت حضور در 
ساده، کفش مشکی ساده، راحت و جلو ، شلوار مشکی)نام دانشکده و نام رشتهخانوادگی، 

، )باشد،هاي آموزشی بجز اتاق عمل ممنوع میاستفاده از دمپایی و صندل در محیط( بسته
 .آرایش موها بصورت متعارف

  باشدمی 12قبولی در کارآموزي حداقل نمره.  
  بجز حلقه ازدواج(استفاده از زیور آالت و در معرض دید قرار دادن هر گونه انگشتر طال( ،

 . باشدهاي آموزشی ممنوع میدستبند، گردن بند و گوشواره در محیط
 هاي ناخن در هر شکلی ها با الك و برچسبها باید کوتاه و تمیز باشد آرایش ناخنناخن

 منوع استم
  هاي نامرتبط به حرفه و آویختن آن به روپوش، شلوار و کفش ممنوع استاستفاده از نشانه . 
 خاموشبایست در زمان حضور در بخش، آزمایشگاه، کالس و راند بیماران تلفن همراه می 

 .ها، استفاده از آن به حد ضرورت کاهش یابدبوده و در سایر زمان
 و هر گونه ایجاد . هاي آموزشی باید به آرامی و با ادب همراه باشدصحبت کردن در محیط

 . سرو صدا و یا بر زبان راندن کلمات که در شأن حرفه نیست، ممنوع است
  ها، سالن کنفرانس، راند بیماران و در حضور اساتید، نظایر آن در آزمایشگاهجویدن آدامس و

 .باشدکارکنان و بیماران ممنوع می
  بودن هر گونه آرایش بصورت تاتو و با استفاده از حلقه یا نگین در بینی یا هر قسمت نمایان

 .ها و صورت ممنوع استاز دست
 هاي آموزشی و بالینی استفاده از ادوکلن و عطرهاي با بوي تند و حساسیت زا در محیط

 .ممنوع است
  منوع استدور از شئون حرفه پزشکی مسر و صورت به صورت غیر متعارف و آرایش. 
 رعایت اصول اخالقی در برخورد با بیماران، همراهان و همکاران کادر درمانی ضروریست.  
 بایست با هماهنگی و گردد انجام هر گونه اقدام درمانی و غیر درمانی میخاطر نشان می

 .نظارت مربی صورت پذیرد
  .برخورد خواهد شد هر گونه تخلف از موارد فوق بر اساس قوانین دانشکده و کمیته انضباطی

3  

  نحوه انجام  تعداد  اقدام مراقبتی
1  75./  5./  25./  0  

              بخش عفونی
              هاي محافظت فردي در بخشبکار گیري روش

انجام اقدامات استاندارد و احتیاطی مربوط به انتقال عفونت و 
  ایزوالسیون

            

 آموزش به بیماران در جهت اقدامات پیشگیرانه و انتقال بیماریهاي

  ......)سل، ایدز، بروسلوز،(عفونی 
            

به بیماران در جهت اقدامات پیشگیرانه و انتقال آموزش 
  ...)، هرپس سیمپلکس و STD)HPV ،CMVبیماریهاي

            

              بخش جراحی انکولوژي
              آگاهی ازانواع داروهاي شیمی درمانی و چگونگی کار با دستگاه هود

              آموزش نحوه مراقبت از خود به بیمار تحت شیمی درمانی و رادیوتراپی
              هاي کنترل عفونت در ارتباط با بیماران تحت درمانبکارگیري روش

              ....آموزش به بیماران در ارتباط با ماهیت بیماري، رژیم غذایی، فعالیت،



  
  : هاي روزانه معرفی دفترچه ثبت فعالیت

هاي روزانه سندي در دست دانشجو است که جهت تاکید بر خود دفترچه ثبت فعالیت 
  .و دانشجو محوري طراحی شده است) self- learning(یادگیري

  : هاي روزانه اهداف دفترچه ثبت فعالیت

  هدفمند کردن کارآموزي 
  افزایش انگیزه و صالحیت بالینی دانشجویان 
  بالینی در کارآموزي دانشجویانتحقق اهداف ویژه  
بررسی صالحیت بالینی دانشجویان پرستاري جهت اعالم فارغ التحصیلی و یا معرفی  

  آنان براي کار دانشجویی
  ارتقاي عملکرد دانشجویان توسط اساتید بالین 
کمک به اساتید در ارزیابی روند (ارزیابی صحیح دانشجویان در کارآموزي بالین  

  )آموزش هر دانشجو
ثبت دقیق و کامل تجربیات عملی که منجر به مستند سازي تجربیات، نمایان شدن  

  ها کمبودها و تالش در جهت رفع آن

  :اصول کلی  تکمیل دفترچه

  :دانشجوي گرامی 

 به از واحد چاپ و تکثیر و یا با بایست قبل از ورود به بخش محل کارآموزي می
دفترچه مربوط به واحد کارآموزي و بخش مورد  PDFفایل  مراجعه به سایت دانشکده

 .نظر را پرینت گرفته و در روز اول کارآموزي به همراه داشته باشید

 دفترچه ثبت فعالیت را در تمامی اوقات به همراه داشته باشید. 

 

4  
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  نحوه انجام  تعداد  اقدام مراقبتی
1  75./  5./  25./  0  

              بخش داخلی

              )در صورت امکان( )یک مورد(انجام کشت خون
             با دستگاه گلوکومتر) BS(چک قند بیمار 
              آنتفسیر  وABG چگونگی انجام 

 غذایی، چک قندرژیم ( مراقبتی به بیمار دیابتی آموزش خود
SMBGمراقبت از پا، تزریق انسولین، ورزش و ،(....  

            

، LFT ،TSH،T3(و ارسال آن  آشنایی با آزمایشات کبد و غدد
T4،(...  

            

به  PFTآموزش اسپیرومتري تشویقی و آمادگی جهت انجام 
  )در صورت امکان( بیماران

            

حداقل دو بیمار همراه اجراي دستورات دارویی استنشاقی براي 
  با آموزش

            

              سمع صداهاي ریه
              ..گیري براي کشت خلط ، ادرار وآموزش به بیمار جهت نمونه

کانوال، (هاي مختلف  توانایی تنظیم درصد اکسیژن به روش
  .براي بیمار طبق دستور پزشک...) ماسک ساده و ونچوري
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 ها و پروسیجرها نسبت به ثبت مشخصات عملکرد و بالفاصله پس از انجام فعالیت

 .تایید آن توسط مربی اقدام نمایید

  کنیدو یا پیوست ( نمایید الگ بوك ثبت در را  خود علمی و عملی تجربیاتکلیه.( 

 ها گذشته یا خود مربی مشاهده مدت زیادي از انجام آنهایی که از تایید فعالیت
 .گرددنکرده خودداري می

  کلیه موارد موجود در دفترچه ثبت فعالیت روزانه الزامی است و در صورت عدم انجام
موارد  می بایستمربی (  یک مهارت موضوع را به اطالع مربی خود برسانیدو تکمیل 

هاي بعد همان فوق را به اطالع مسئول بالین دانشکده رسانده تا در کارآموزي
 ).کار شده و دفترچه وي تکمیل گردد پروسیجر با دانشجو

 تحویل دهید دفترچه خود را در پایان دوره به مربی مربوطه. 

 شود قبل از تحویل دفترچه یک کپی از آن نزد خود نگه داریدتوصیه می.  
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  اقدام مراقبتی

  نحوه انجام  تعداد
1  75./  5./  25./  0  

              قلببخش 
              پرونده بیمارمطالعه 

             ECGیک موردگرفتن 
              یک مورد وصل بیمار به دستگاه مانیتورینگ

              .تعیین ریت،ریتم از روي نوار قلب
              بر روي نوار قلبMI تعیین محل 

              داروهاي ضد فشار خون سازي و اشنایی باآماده 
              داروهاي ترومبولیتیکسازي و آشنایی باآماده 
              داروي دوپامینسازي و آشنایی باآماده 
              داروي دوبوتامینسازي و آشنایی باآماده 

              اجراي پروتکل داروهاي آنتی آریتمی
              )در صورت امکان(حضور در هنگام انجام یک مورد فلبوتومی

             CPRحضور در هنگام اجراي 
              الکتروشوكآشنایی با نحوه کارکرد دستگاه 

رابطه با پروسیجرهاي  آموزش به بیمار و انجام اقدامات پرستاري در
گرافی میوکارد و اکوکاردیوگرافی آنژیوگرافی، سنتی( تشخیصی قلب
  ....)از طریق مري

            

-CKتروپونین، (هاي قلبیآگاهی از چگونگی انجام و ارسال آزمایش 
MB,…(  

            

              ...)فعالیت، تغذیه و ( ي زندگیشیوه آموزش در زمینه تعدیل



  

  
  

  )به دفترچه تحویل داده شود به صورت پیوست(کالیف کارآموزيت

در هر کدام از  از گزارش پرستاري بیماري که مراقبت آنرا  یک نمونه:گزارش پرستاري )1
  به عهده داشته ایدهاي کارآموزي بخش

2 (Case Report:  

  معرفی یک مورد آموزشی 

هاي ها و مشکالت مربوط هر کدام از بخشمتناسب با بیماري(مراقبت از یک بیمار  
بررسی، تشخیص، برنامه ریزي، اجرا، (شامل را بر اساس فرآیند پرستاري) محل کارآموزي

  .بر عهده گرفته وبه مربی مربوطه تحویل دهید) ارزیابی

  :در بخش محل کار آموزي مطالعه دارویی) 3

با آن سر و کار داشته اید لیست نموده و در داروهایی را که در طول مدت کارآموزي خود در هر بخش  
  . مورد هر یک به سواالت زیر پاسخ دهید

  این دارو به کدام دسته دارویی تعلق دارد؟ 
  به چه علت در بیمار مربوطه تجویز شده است؟ 
  چه عوارضی در بیمار مشاهده  کردید؟ 
  اعمال نمودید؟جهت برطرف کردن این عوارض پزشک معالج و شما چه راهکارهایی را  

  : نکته
گردد که هر کدام از تکالیف باال بصورت جداگانه و براي کارآموزي هر بخش خاطر نشان می .1

  .بصورت جداگانه به مربی مربوطه تحویل نمایید
، کلیه تکالیف خود را به مربی در پایان کارآموزي هر بخشباشند می موظفدانشجویان  .2

 )باشدبر اساس صالحدید استاد محترم متغیر میمورد مذکور . (مربوطه تحویل نمایند
  

6  

  
  در هر بخش هاي آموزشیحداقل

  
7  

  نحوه انجام  اقدام مراقبتی
   1-/.75-/.5 -/25-0 =  نمره

انکولو  عفونی  داخلی  قلب  تعداد
  ژي

            هاپروسیجرهاي عمومی در تمام بخش
بررسی و شناخت مددجو با توجه به تناسب سیستم درگیر با بخش 

  بستري
          

استفاده از اصطالحات و اختصارات رایج در محیط بالین و بخش 
  محل کارآموزي

          

بعنوان مثال فشار ( رعایت اصول پراتیکیکنترل عالئم حیاتی با 
  ...)گیري شود و بیمار با گوشی پزشکی اندازه

          

            ها قبل و بعد از تماس با بیمارشستن دست
            )در هر بخش مورد1حداقل (آنژیوکت رگ گیري و وصل 
            )یک مورد در صورت امکان در هر بخش(گذاشتن سوند فولی 

آشنایی با آزمایشات روتین هر بخش، ظروف مخصوص هر آزمایش، تعداد 
تفسیر آزمایشات  –ظروف الزم براي هر آزمایش و اقدام به خونگیري 

  بیمار

          

            )در هر بخش مورد 3حداقل (نوشتن گزارش پرستاري
            )یک مورد در صورت امکان(براي بیمار) NGT(سوندگذاري معده 

            وصل سرم و  میکروست و  تنظیم قطرات آن 
           I&Oچک 

            اجراي دارو درمانی طبق اصول صحیح آن
            بررسی روزانه نقاط تحت فشار در بیماران خود

تحویل گرفتن و تحویل دادن (حضور در هنگام تعویض شیفت 
  )بیمار

          

            اجراي صحیح اکسیژن درمانی با روش هاي مختلف
            آشنایی و بکارگیري وسایل و تجهیزات پرکاربرد در هر بخش

            یک مورد پذیرش در هر بخش
            یک مورد ترخیص بیمار و آموزش به وي


