
:بخش ارتوپدي
 ارتوپدي تبا مشکالدر بیمار عوارض بیحرکتی  و  مشکالت گوارشی ،رژیم غذایی
 مشکالت دفعی در بیمار با مشکالت ارتوپدي.
  تراکشن،، آرتروپالستی(آموزش به بیمار(...
 پرستاري در گچ گرفتگی هايمراقبت  

:بخش ارولوژي
  سوند گذاري و شستشوي مثانه، اکستروفی مثانه و  ....
 هاي درمانیهاي دستگاه ادراري و انواع روشسنگ.
  مـداخالت  ....) احتباس ادراري، بی اختیاري ادراري، مثانـه نوروژنیـک و  ( مشکالت ادراري

درمانی مربوط
  سیستیت، آبسه کلیه، پیلونفریت، گلومرونفریت(عفونی سیستم ادراري اختالالت(...

بخش جراحی زنان
 کله سیستیت و مداخالت درمانی و پرستاري مربوط
 آپاندیسیت و مداخالت درمانی و پرستاري مربوط
 تومورهاي خوش خیم و بد خیم پستان

:بخش جراحی مردان
  تومورهـاي خـوش خـیم و    ( مبتال به اختالالت تناسلی  تاري در مردانمداخالت پرسارائه

....)سرطان بیضه، اورکیت، اپیدیدمیت، هیدروسل، واریکوسل( ، اختالالت بیضهBPHبدخیم، 
 ژنیکوماستی و ( اختالالت پستان در مردان(...

گـردد لـذا تسـلط تمـام     فهرست مطالب فوق به صورت بحث گروهی ارائه مـی : توجه
  .شودب ضروري است و جزو ارزشیابی محاسبه میدانشجویان بر مطل
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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
  2پرستاري بزرگساالن وسالمندان: واحد

 پرستاري4دانشجویان ترم :مخاطبان

  2: تعداد واحد

 )زنان، مردان(ارتوپدي، ارولوژي، داخلی، جراحی:محیط کارآموزي

 لطفا مشخصات خود را در این قسمت بنویسید

: شماره دانشجویی  :                    نام و نام خانوادگی

 :دورهتاریخ خاتمه   :                                   تاریخ شروع دوره

Email: 
١ 



 
 تاريـترم پرسـجوي محـدانش

ضمن آرزوي موفقیت و سالمتی، خاطر نشان میگردد که آموزش به بیمار و خانواده و ارائه مراقبت 
هاي رود مراقبتبه عالوه از دانشجو انتظار می. آیددر منزل از ارکان این کارآموزي به شمار می

 پرستاري را از پیشگیري تا نوتوانی مد نظر داشته باشد.
  :وزشیـررات آمـط و مقـضواب
  هیچ . باشدمی 19:30الی  13:30و عصرها 13:30الی  7:30ساعت کارآموزي در بخش از ساعت

 .گونه تاخیر و تعجیل در ورود و خروج از بخش قابل اغماض نیست

 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 خانم می) مانند بستري در بیمارستان با ارائه مستندات الزم(غیبت موجه
غیبت بیش از دو روز معادل با حذف کارآموزي و تجدید . برسد) کارشناس آموزش بالین(وفایی 

  .دوره است
 اول  حرف(روپوش سفید بلند و راحت، اتیکت : پوشیدن یونیفرم براي دانشجویان خانم شامل

راحت و  ، شلوار مشکی ساده، کفش مشکی ساده)نام، نام خانوادگی، نام دانشکده و نام رشته
هاي استفاده از دمپایی و صندل در محیط( جلوبسته که هنگام راه رفتن صدا نداشته باشد

، مقنعه مشکی بلند با پوشش کامل موها )آموزشی و بالینی بجز اتاق عمل ممنوع می باشد،
  ).ت تمامی سر، نواحی زیر گردن پوشیده باشدبایسمی(
 روپوش باید در  هايتمامی دکمه(روپوش سفید : پوشیدن یونیفرم براي دانشجویان آقا شامل

حرف اول نام، نام (، اتیکت )هاي آموزشی بطور کامل بسته باشدتمام مدت حضور در محیط
( مشکی ساده، راحت و جلو بسته ، شلوار مشکی ساده، کفش)خانوادگی، نام دانشکده و نام رشته

، آرایش موها )باشدهاي آموزشی بجز اتاق عمل ممنوع میاستفاده از دمپایی و صندل در محیط
 .بصورت متعارف

2  

 :روهیـاوین بحث گـعن
 :بخش داخلی

 هاي داخلی مشکالت شایع گوارشی بیماران بستري در بخش 
 نحوه انجام کشت خون و اهمیت بالینی آن 
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  دول ارزشیابی ـج
  ز.ج  م.ج  داخلی  ارولوژي  ارتوپدي  نمره  عمومیموارد ارزشیابی 

وضعیت ظاهرطبق ضوابط و مقررات 
  آموزشی

1            

حضور به موقع در ( وقت شناسی
  )کارآموزي

1.5            

کادر مربی، ارتباط صحیح و مناسب با 
  )ایفاي نقش( درمان و دانشجویان هم گروه

1.5            

پذیرش انتقادات و پیشنهادات و بکار 
  بستن آنها

0.5            

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 پرستاري در ارتباط با بیمار

1            

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

5            

            6  هاي آموزشیتکمیل قسمت حداقل
            2  شرکت در بحث گروهی

            self- evaluation(  1(ارزشیابی دانشجو  خود
            20  جمع نمره



 
  

  جراحی زنان بخش

داد
تع

  

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

D/C  کله (در بیمار با اعمال جراحی ...) همووگ، پن رز، (کردن درن
  ...)سیستکتومی و آپاندکتومی 

            

( آموزش رژیم غذایی و تحرك در بیماران با اعمال جراحی شکمی
  ...)آپاندکتومی، کله سیستکتومی و 

            

              بیمار در ارتباط با مراقبت از درنآموزش به 
آپاندکتومی، کله سیستکتومی، (شستشو و پانسمان زخم جراحی 

  ....)، مارگزیدگیBreastتوده 
            

در (آموزش به بیمار جهت مراقبت و کارکرد درست چست تیوب 
  )صورت امکان

            

              )یک مورد(آموزش به بیمار قبل از خارج کردن چست تیوب 
...) سینوس پایلونیدال و (انجام پانسمان مرطوب در صورت دستور 

  )یک مورد(
            

              ..)پانسمان، رژیم غذایی، دفع، فعالیت و ( آموزش حین ترخیص 
              بخش جراحی مردان

آپاندکتومی، کالنژیت، سینوس (هاي جراحی شستشو و پانسمان زخم
  ...)پایلونیدال و 

            

              به بیمار در ارتباط با مراقبت از درنآموزش 
              مشاهده وکیوم درن

D/C  کله (در بیمار با  اعمال جراحی ...)همووگ، پن رز، (کردن درن
  ...) سیستکتومی و آپاندکتومی 

            

              آموزش به بیمار جهت مراقبت و کارکرد درست چست تیوب 
              )یک مورد(چست تیوب آموزش به بیمار قبل از خارج کردن 
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  باشدمی 12حداقل نمره قبولی در کارآموزي.  
  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 ممنوع ها با الك و برچسبناخنها باید کوتاه و تمیز باشد آرایش ناخن

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

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

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

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

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

 .است
 ر متعارف و  دور از شئون حرفه پزشکی ممنوع استآرایش سر و صورت به صورت غی. 
 رعایت اصول اخالقی در برخورد با بیماران، همراهان و همکاران کادر درمانی ضروریست. 
 بایست با هماهنگی و نظارت گردد انجام هر گونه اقدام درمانی و غیر درمانی میخاطر نشان می

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

  .شد
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  : 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 
  تحقق اهداف ویژه بالینی در کارآموزي دانشجویان 
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 آموزش (دانشجویان در کارآموزي بالین  ارزیابی صحیح 

  )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 مراجعه 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 نظر را پرینت  PDFفایل  سایت دانشکده

 .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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تعدا  اقدام مراقبتی
  د

  نحوه انجام
1  75./  5./  25./  0  

             بخش ارولوژي
             WJمراقبت و آموزش به بیمار داراي 

             TULمراقبت و آموزش به بیمار داراي با عمل 
              همکاري در انجام پروسیجر شستشوي مثانه

              )یک مورد در صورت امکان(سونداژ با نظارت مربی 
              )I&O(کنترل جذب و دفع مایعات 

              بخش داخلی
              )یک مورد(مشاهده یا انجام کشت خون

             )یک مورد(  PPDمشاهده یا انجام تست 
( اجراي مداخالت پرستاري در بیمار داراي مشکالت گوارشی

  ...)ریفالکس، گاستریتیبوست، 
            

              اجراي دارو درمانی با نظارت مربی
              با دستگاه گلوکومتر) BS(چک قند بیمار 

              بیمار با دستگاه پالس اکسی متري  spo2اکسیژن تراپی و چک 
              با کمک مربی ABGمشاهده و یا انجام 

              بخش ارتوپدي
              )مورد 5حداقل (بانداژ زخم و شکستگی بیمار شستشو، تعویض پانسمان و 

              مراقبت و پانسمان زخم بیمار داراي پین و فیکساتور خارجی
مراقبت و پانسمان زخم بیمار با تعویض مفصل ران و آموزش به وي قبل 

  و بعد از عمل
            

              مراقبت و پانسمان زخم بیمار داراي تراکشن استخوانی
              آموزش به بیمار داراي تراکشن پوستی مراقبت و

              )یک مورد در صورت امکان(انجام دبریدمان زخم 
              آموزش و انجام اقدامات پیشگیرانه در زمینه زخم فشاري

             .عوارض بیحرکتی را به بیمار داراي مشکل ارتوپدي توضیح دهد
              در بیمار داراي گچ گرفتگی NVCکنترل 

  هاي تاندونیهاي مربوط به ترمیمآگاهی از مراقبت
  

            



 
  در بخش  هاي آموزشیحداقل

  اقدام مراقبتی

داد
تع

  

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

دي
توپ

ار
ژي  

ولو
ار

  

لی
داخ

ان  
ج زن

دان  
 مر

ج
  

              هاپروسیجرهاي عمومی در تمام بخش
استفاده از اصطالحات و اختصارات رایج در محیط بالین و 

  بخش محل کارآموزي
            

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

            

قبل و بعد از تماس با ) hand washing(ها شستن دست
  بیمار

            

حداقل (رگ گیري و وصل آنژیوکت با نظارت مربی یا مستقل 
  )در هر بخش مورد3

            

  )در هر بخش یک مورد در صورت امکان(سونداژ با نظارت مربی 
  

            

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

  آزمایشات بیمار

            

حداقل (بر اساس بخش محل کارآموزي  نوشتن گزارش پرستاري
  )در هر بخش مورد 3

            

یک مورد در صورت (بیمار براي) NGT(سوندگذاري معده 
  )امکان

            

          وصل سرم و  میکروست و  تنظیم قطرات آن 
  

    

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

            

              آشنایی با وسایل و تجهیزات پرکاربرد در هر بخش
8  

 

 ثبت مشخصات عملکرد و تایید ها و پروسیجرها نسبت به بالفاصله پس از انجام فعالیت
 .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 نکرده هایی که مدت زیادي از انجام آناز تایید فعالیت
 .گرددخودداري می

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

هاي بعد همان پروسیجر با به اطالع مسئول بالین دانشکده رسانده تا در کارآموزي
 .ي تکمیل گردددانشجو کار شده و دفترچه و

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

 شود قبل از تحویل دفترچه یک کپی از آن نزد خود نگه داریدتوصیه می.  
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 : هدف کلی 

با تدریس دروس تئوري  2سالمندان/کارآموزي حاضر واحد عملی درس پرستاري بزرگساالن
اختالالت دفعی کلیوي، تولید مثل زنان و مردان، پستان، اختالالت گردش خون و 

هاي علمی و هاي نظري و مهارترود دانشجویان گرامی آموختهانتظار می. باشدمیتنفس 
گوارشی، حرکتی، عملی در مراقبت از مددجویان بزرگسال و یا سالمند مبتال به اختالالت 

  .بکار بگیرند...) مربی و(، تحت نظارت مستقیم مدرس تاريدفعی، بر اساس فرآیند پرس

  : اهداف رفتاري
 :از دانشجویان انتظار می رود در پایان دوره قادر به انجام موارد زیر باشند

 باشندو همراهان وي  قادر به برقراري ارتباط صحیح با بیمار. 

  بیماران و همراهان جهت دستیابی بیماران به سطح باالیی از خودمراقبتی، آموزش به
 .هاي کاري خود قرار دهندآنان را جز اولویت

 مرتفع کردن و یا پیشگیري از عوارض را جهت الزم  پرستاري ها و مداخالتمراقبت
 . در بیماران بستري بکار بگیرند بیحرکتی

  بیماران  مشکالت گوارشیبا بکارگیري مداخالت پرستاري و دارویی مناسب قادر به رفع
 .بستري باشند

 ارائه دهند مشکالت دفعیهاي الزم را به بیماران داراي و مراقبت آموزش. 
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  )به دفترچه تحویل داده شود به صورت پیوست(تکالیف کارآموزي

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

2 (Case Report:  

  معرفی یک مورد آموزشی 

- ها و مشکالت مربوط هر کدام از بخشمتناسب با بیماري(مراقبت از یک بیمار  

بررسی، تشخیص، برنامه (شامل را بر اساس فرآیند پرستاري) هاي محل کارآموزي
  .به مربی مربوطه تحویل دهید بر عهده گرفته و) ریزي، اجرا، ارزیابی

  :آموزيدر بخش محل کار مطالعه دارویی)  3

داروهایی را که در طول مدت کارآموزي خود در هر بخش  با آن سر و کار داشته اید لیست نموده و 
  . در 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؟ 
  عوارضی در بیمار مشاهده  کردید؟چه  
  جهت برطرف کردن این عوارض پزشک معالج و شما چه راهکارهایی را اعمال نمودید؟ 

  : 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
باشند در پایان کارآموزي هر بخش، کلیه تکالیف خود را به مربی مربوطه دانشجویان موظف می .2

 )باشدمورد مذکور بر اساس صالحدید استاد محترم متغیر می. (تحویل نمایند
 

٧  


