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 ومامایی پرستاری دانشکده

 
 )عملکردی و جسمی اختالالت و بیماریھا(١. سالمندی پرستاری آموزی کار بوک الگ

 
 سالمندی پرستاری ارشد کارشناسی :مقطع

 
 
 

 دانشجو مشخصات

 :نام
 :خانوادگی نام

 :دانشجویی شماره
 :ورود سال

 :دوره شروع تاریخ
 :دوره اتمام تاریخ
 :ھمراه تلفن

 :مالحظات
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 ربیم
 
 

 :محترم دانشجویان با سخنی
 

  یک پایھ، دانش فراگیري از پس بوک، الگ وسیلھ بھ حقیقت در .باشد می ارشد دانشجویان ویژه سالمندي پرستاري Book Log دارید رو پیش اکنون آنچھ
 جھت مفید و مناسب ابزاري مطالعاتی، راھنماي مانند دیگري اھدف داراي دفترچھ این ،عالوه بھ .شود می فراھم دانشجو براي اي شده ھدایت بالینی تجربھ

 الگوي ،(کارورزي/کارآموزي) بالینی درس واحد ھر در کھ باشید داشتھ باشدتوجھ می نیز آموزشی برنامھ تجمعی و تکوینی ارزشیابی و دانشجو ھاي آموختھ ارزشیابی
 .باشد می پرستاري فرآیند دانشجویان بالینی یادگیري براي پایھ مراقبتی
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 :فرمایید توجھ زیر نکات بھ ، بوک الگ تکمیل در
 

 و موارد کلیھ .نمایید تحویل درس مربوطھ مربی بھ آموزي کار انتھاي در را خود بوک الگ و محولھ، تکالیف ی فیزیکبصورتن  و باشید داشتھ ھمراه بھ اوقات تمامی را بوک الگ  
 .شود رسیده مربوطھ مربی امضاي بھ باید بوک الگ در موجود ھاي آیتم

 .شود نمی تائید مجددا شما قبلی اطالعات شود، مفقود چنانچھ و باشد می شما عھده بھ بوک الگ از صیانت و حفظ مسئولیتالگ بوک را مرتب بدون تاخوردگی نگھ دارید.   
 دھی نمره موارد این بھ دارید آموزي کار طی در شما کھ شرایطی بھ بستھ کھ دارد وجود نشده انجام شده، انجام ناقص شده، انجام کامل شامل لیکرت یک شما، بوک الگ ایتم ھر در  

 .نشوید غافل مقرر، زمان در خودتان شده انجام اقدامات کلیھ ثبت .شود می

 نسخھ یا بررسی جھت را شما بوک الگ بود الزم زمان ھر است مجاز شما آموزشی گروه و است الزامی آموزي کار اول روز از مربی نظر تحت بوک الگ تکمیل  
 .دھد قرار خود اختیار در برداري

 
 واحد :2واحد تعداد                         یک سالمندی پرستاری آموزی کار شرح

 
 خانواده تطابق بھبود و جسمی این درس منجر بھ کسب دانش و مھارت در زمینھ ارائھ خدمات پرستاری سالمندی بھ مددجویان با بیماری ھا و ناتوانی ھای

 .شد خواھد او زندگی کیفیت ارتقا و اجتماعی فعالیتھای و زندگی معمول والر بھ مددجو بازگشت استقالل، کسب منظور بھ
 

 :دوره کلی ھدف
 

 و عملکردی اختااللت بھ مبتال سالمندان در شده گذرانده نظری واحدمحتوای  بر مبتنی سالمندان بھ تخصصی پرستاری مراقبتھای ارائھ مورد در مھارت کسب
 .بیمارستان در بستری مددجویان در سالمندی با مرتبط تغییرات و بدنی مختلف ھای سیستم اساس بر جسمانی

 
 :یادگیری اھداف

 
 . منتخب ھای بیمارستان سالمندي و جراحی و داخلی ارتوپدی، ارولوژی،مختلف ھاي بخش در آموزي کار محیط با آشنایی .١

  بستري سالمندان شناخت و بررسی در ویژه روشھاي و ھا تکنیکاز  استفاده .٢
 فرایند اساس بر صحیح پرستاري مراقبت انجام و نظري دانش بر تکیھ با بدن مختلف ھاي دستگاه در پاتولوژیک و عملکردي تغییرات با آشنایی .٣

  پرستاري

  نیازمند سالمند براي پرستاري فرایند پایھ بر صحیح پرستاري مراقبت انجام و نیازمند سالمندان در تسکینی مراقبتھاي با آشنایی .٤
  پزشکی آموزش و درمان بھداشت، وزرات تائید مورد بیمار بھ آموزش بخشی اثر لیست چک از استفاده با بستري سالمندان براي آموزشی سنجی اولویت تدوین .٥
 بیماري و سالمندي با سازگاري و مراقبتی خود افزایش جھت در سالمند و سالمند خانواده بھ آموزش. .٦
 بیمارستان مقررات و استاندارد اصول با منطبق و موجود نویسی گزارش روشھاي از یکی اساس بر پرستاري گزارش صحیح ثبت. .٧
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 :دوره مقررات و قوانین
 

 شامل بخش ھای جراحی، داخلی، ارتوپدی، ارولوژی ، مرتبط بھ مباحث مطر شده در جلسات تئوری  ھاي بخش کلیھ آموزي کار دوره برگزاري محل
  .بود خواھدپزشکی لرستان خواھدھای دانشگاه علوم  بیمارستاندر  انکولوژی..........

  
 باشد می ٣٠/١٣ الی ٧٫٣٠ ساعت از آموزي کار محل در حضور ساعت. 

 است الزامی دانشکده قوانین با مطابق مناسب پوشش حفظ. 

 دارند، تعامل در شما با کھ افرادي سایر و پرسنل ھمکار، بیمار، ھمراه بیمار،مربی ،   با ارتباط در  اي حرفھ شئونات و اخالقی اصول رعایت 
 .است الزامی

 شد خواھد لحاظ غیبت مربوطھ، مربی با ھماھنگی بدون بیمارستان، یا بخش از خروج ھرگونھ. 

 شود می گرفتھ نظر در نمره بدون حتی یا و حذف صالحدید بھ واحد ، غیر موجھ  غیبت داشتن صورت در و است اجباري جلسات تمامی در دانشجو حضور 
 .شد خواھده داد اطالع  دانشکده بالینی مدیریت بھ مراتب و

 امکان مربوطھ مربی نظر با آموزي، کار طول در شده مطرح موضوعات با مرتبط مطالعات یا کتابخانھ از استفاده بھ آموزي کار ساعت از بخشی اختصاص 
 .است پذیر

   رمقر موعد در تکالیف رائھو ا آموزشی مقررات و قوانین رعایت
 

 :ارزشیابی نحوه
 

    اي حرفھ و آموزشی مقررات و قوانین رعایت
 صورت بھ فرایند دو این از یکی) سالمندي پرستاري ھاي نظریھ و الگوھا اساس بر پرستاري تدابیر ارائھ و جسمی اختااللت از یکی داراي سالمند در کتبی پرستاري فرآیند مورد دو ارائھ 

  .شود می ارائھ (سمینار) علمی کنفرانس
 دانشجو ارزشیابی فرم تکمیل وبر اساس فرم ھای ارائھ شده توسط سوپروایز آموزشی   بیمار بھ آموزش 
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 دانشجو خروج و ورود و غیاب و حضور جدول
 

نام و امضای 
 مربی

 غیبت
 

  تعجیل 
(.....دقیقھ

(  

تاخیر 
 (.....دقیقھ)

 بھ حضور
 موقع

  

 جلسھ تاریخ

 اول      
 دوم      
 سوم      
 چھارم      
 پنجم      
 ششم      
 ھفتم      
 ھشتم      
 نھم      
 دھم      
 یازدھم      
 دوازدھم      
 سیزدھم      
 چھاردھم      
 پانزدھم      
 شانزدھم      
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 )پرستاری فرآیند براساس مربی توسط فعالیت تائید( فعالیتھا ثبت
 

 مورد فعالیت کار انجام نحوهکیفیت  مربی مضای ا
 انتظار

  
  )١(شده انجام کامل ))٥/٠(شده انجام ناقص )٠(نشده انجام

 و عمومی سالمت زمینھ در ذھنی ھاي داده آوري جمع    
  اختصاصی بیماري

بررسی و شناخت ابعاد 
مختلف جسمی، روانی و 

اجتماعی  با تاکید بر 
 شکایت اصلی 

  

 قلب، مختلف ھاي سیستم اساس بر بیمار سالمند فیزیکی معاینھ    
 اسکلتی و عضالنی غدد، اعصاب، گوارش، تنفس، عروق،

 سالمندي در آزمایشگاھی مقادیر تغییرات و آزمایشات تفسیر    
 رد شناخت و بررسی از حاصل طبیعی غیر و طبیعی ھاي یافتھ تعیین    

 بیمار سالمند
 رب تکیھ با بیمار سالمند درمانی مراقبتی، اموزشی، نیازھاي تعیین    

   گرفتھ انجام شناخت و بررسی
تدوین تشخیص 
ھای پرستاری 
مبتنی بر یافتھ 

ھای  بررسی و 
  شناخت

 آن با مرتبط عوامل/مشکل بروز ھاي نشانھ و عالئم فھرست تھیھ    
 آنھا بندي اولویت و سالمند مراقبتی ھاي نیاز نمودن لیست    
 و بررسی مرحلھ با مرتبط پرستاري ھاي تشخیص نمودن لیست    

 شناخت
 تحلیل و تجزیھ بر مبتنی پرستاري تشخیص بندي اولویت و تدوین    

 ھا داده صحیح
  برنامھ ریزی مراقبت  مراقبت امر در مدت بلند و مدت کوتاه برآیندھاي تعیین    
 يپرستار رایج الگوھاي و اھداف بر مبتنی پرستاري اختالالت  تدوین    

 توانبخشی و سالمندي
 درمانی و پرستاري مداخلھ ھر جھت علمی دالیل ارائھ    
 علمی دالیل با مراقبتی ھاي برنامھ بندي اولویت    

با ھمکاری  پرسنل  پرستاري فرآیند مبتنی پرستاري مداخالت اجراي    
  شیفت و دانشجویان کارشناسی

  اجرا

 پرستاري استانداردھاي حداقل اساس بر مداخالت  اجراي    
 

  ارزشیابی  گرفتھ انجام پرستاري اقدامات و اختالالت  دقیق ثبت    
 اھداف بھ دسترسی میزان    
 انتظار مورد برآیندھاي بھ بیمار سالمند دستیابی عدم علل بررسی    
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 :تکالیف
 

 مستند و ھا بخش در واقعی موارد با مرتبط سالمندی دوران در شایع مشکالت مورد در پرستاری فرایند اساس بر report case یک ارائھ
 پرونده اساس بر

 
 بیمار نام تشخیص گزارش برای انتخاب دلیل مربی تائید
    

  
  
 

  
 

 
 
 

 پرستاری گزارش یک نمونھ
 

 بیمار نام پرستاری گزارش ارائھ روش مربی تائید
   

 
  
  
  
 

 
 

 بیمار بھ آموزش
 

 روش مربی تائید
 آموزش

 بیمار نام آموزشی ھای نیاز آموزشی اولویت آموزشی محتوای خالصھ
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 )عملکردی و جسمی اختالالت و بیماریھا ( یک سالمندی پرستاری دانشجویان آموزی کار ارزشیابی فرم
 

 عنوان )۵ی (عموم ارزشیابی موارد خوب متوسط ضعیف
 شناسی وقت انضباط، رعایت   

می
مو

ع
بی 

شیا
رز

ا
 

 خانواده و بیمار مربی، ھمکار، با صحیح ارتباط برقراري پذیري، مسئولیت   

 اسالمی شئونات حفظ ضمن ظاھري آراستگی   

 ھمراه /سالمند بھ اي حرفھ نقش عنوان، نام، ذکر با خود معرفی   

 زبالھ صحیح دفع دست، صحیح شستن )ھمراه و بیمار بھ آن آموزش و عفونت کنترل اصلی موارد رعایت   
( 

 صورت در آگاھانھ رضایت کسب فردي، استقالل بھ احترام خصوصی، حریم رعاي ، بیمار اسرار حفظ   
 لزوم

 مربی بھ خود اي حرفھ خطاھاي گزارش   

 معلومات صحیح گیري کار بھ علمی، معلومات   

 شود می اخالقی اصول گذاشتن پا زیر بھ منجر کھ اقداماتی از پرھیز/بیمار حقوق منشور رعایت و حفظ   

 )١٠((تخصصی ارزشیابی موارد خوب متوسط ضعیف
 ھای مختلف  بخش درسالمندان  شایع ھاي بیماري با آشنایی   

صی
خص

ت
 

بی
شیا

رز
ا

 

 سالمند استراحت جھت علمی دلیل با سالمند بھ مناسب پوزیشن دادن   
 ، بھداشتی نیازھاي برآوردن و -care self انجام در سالمند توانایی بررسی   

  ارزیابی سالمند از نظر خطر سقوط  با استفاده از ابزار ھای مرتبط    

 ...و جایی بھ جا اندازي، راه ،bed( of outبیمار سالمند حرکتی نیازھاي و آسایش براوردن   

 )… و بستر زخم از جلوگیري اتصاالت، از مراقبت تخت، کنار نرده باالبودن(سالمند ایمنی نیازھاي براوردن   
 جانبھ ھمھ صورت بھ بیمار صحیح شناخت و بررسی و شیفت ابتداي در بیمار تحویل   

 طبیعی غیر موارد گزارش و حیاتی عالئم ثبت و کنترل   
 اضطراب کنترل و روانی و جسمانی آمادگی نظر از جراحی عمل از قبل بیمار سالمند بررسی   
 بستھ و باز شکستگی با سالمندان در صحیح پرستاري اقدامات انجام   

 ) ....و MRI اسکن، تی سی((یتشخیص پروسیجرھاي از بعد و قبل پرستاري اقدامات انجام   

 ترومبوز بستر، زخم (سالمند در حرکتی بی عوارض از جلوگیري منظور بھ صحیح پرستاري اقدامات انجام   
 )  و عمقی، ورید

  TPN) گاواژ،(خاص اي تغذه ھاي روش با رابطھ در آموزش وھمکاري    

 ...) و فیستول شالدون، کاتتر ادراري، سوند انواع استومی،(خاص اتصاالت و ھا لولھ داراي سالمند از مراقبت   
 سالمندان در آن عوارض بھ توجھ .و خون ترانسفوزین در ھمکاري   

 سالمند قلب نوار مقدماتی تفسیر و قلبی مانیتورینگ و گرام الکتروکاردیو انجام   
 )، ....واک ورزش، ستتاسپیرومتری ،  ( تشخیصی  اقدامات از بعد و قبل پرستاري مراقبتھاي انجام   

 تنفسی حمایت نیازمند سالمندان در تراپی اکسیژن مختلف روشھاي انجام   
 لزوم صورت در ھوایی راه و حلق و دھان صحیح ساکشن انجام   

  نیازمند سالمندان در ایزوالسیون صحیح اصول رعایت و آموزش   
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 خانواده /سالمند زندگی سبک دارویی، تبعیت غذایی، رژیم مورد در آموزش   
 ...) و پرستاري گزارش آگاھانھ، رضایت عمل، از قبل(صحیح سازي مستند و نویسی گزارش با آشنایی   
 انجام از بعد و قبل عمل، از بعد عمل، از قبل عمل، قبل(بیمار پرونده ھاي برگھ ارزیابی و بررسی   

 )..... و تشخیصی پروسیجرھاي
 و tube chest ادراري، سوند(NGT (انھا از مراقبت و بیمار اتصاالت و ھا لولھ صحیح کارکرد بررسی   

 جایی بھ جا حین آنھا بھ آسیب از پیشگیري و)
 آنھا اتصاالت و ھا لولھ و بھداشتی نکات رابطھ در خانواده و بیمار سالمند بھ آموزش   
 آنھا کاربرد و وریدي مایعات انواع شناخت   
 ھای ناخواستھ دارویی  در سالمند انواع عوارض و پلی فارماسی بررسی    
  بررسی سالمند از نظر تبعیت دارویی و ھمکاری فعاالنھ با سایر اعضای تیم مراقبت  جھت تبعیت دارویی   
 سالمند لآموزش سالمند حین و قبل از ترخیص با ھدف ارتقای سالمت و استقال   
 دارودھی اصول دقیق رعایت با صحیح دارودھی   
 پرستاري فرآیند اساس بر مراقبت ارائھ   
 پرستاري نویسی گزار کلی اصول اساس بر کتبی و شفاھی گزارش ارائھ و تھیھ   

 نمره) ٥( آموزشی ھاي فعالیت

شی
وز

آم
 

یت
فعال

 

  دو مورد کیس ریپورت بھ صورت کتبی  ارائھ نمره ٢
 دانشجویان سایر براي شده تھیھ ریپورت کیس از سمینار ارائھ نمره ١
 بیمار بھ آموزش ارائھ نمره ٥/١
 سالمند و خانواده آنھا بیماران  دارویی آموزش ارائھ نمره ٥/١

 کل نمره
 دانشجو امضاي                              مربی امضاي

 نمره

 
 

  :خاص مالحظات


