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هدف و جايگاه آموزشي الگ بوك
گزارش روزانه (  ،)LOG BOOKدفترچه اي است كه ضمن بيا ن اهداف كلي درس وروند دوره ،عملكرد دانشجو را در اين درس و
در اين دوره ثبت مي نمايد .پايش عملكرد دانشجويان در فرآبند آموزش يكي از اركان اصلي جهت ارتقاء كيفيت مي باشد و هدف
 LOG BOOKعالوه بر ارائه مطالبي بعنوان راهنماي مطالعاتي  ،ابزاري جهت ارزشيابي آموخته هاي دانشجو و ارزيابي برنامه
آموزشي دانشكده نيز مي باشد.
مقررات و اصول كلي تكميل LOG BOOK
*تمامي دانشجويان بايد اطالعات مربوط به تجربيات عملي و علمي خود را در قالب  LOG BOOKجمع آوري نمايند.
*هر دانشجو بايد  LOG BOOkخود را شخصا" تكميل كند.
*هر دانشجو موظف است كليه اطالعات ثبت شده در  LOG BOOkرا به تفكيك به تائيد استاد مربوطه برساند.
*تكميل الگ بوك براي دانشجويان از شروع دوره الزامي است.
*گروه آموزشي مختار است در هر زمان كه تشخيص دهد الگ بوك را جهت بررسي يا نسخه برداري در اختيار بگيرد.
*توصيه مي شود دانشج ويان در تمامي اوقات الگ بوك خود را به همراه داشته باشند تا در موقع لزوم نسبت به ثبت اطالعات در
آن اقدام نمايند .به اين ترتيب از ثبت اطالعات از طريق رجوع به حافظه كه با خطا توام مي باشدپيشگيري خواهد شد.
*بهتر است در پايان هر فعاليت ،زمان كوتاهي در همان محل انجام فعاليت ،به تكميل الگ بوك تخصيص داده شود تا اطالعات
مورد نياز به سهولت در دسترس باشد.
* قبل از اتمام دوره ،با توجه به اهداف كلي درس و حداقل هاي يادگيري  ،در صورت عدم يادگيري يك مهارت ،موضوع به اطالع
استاد مربوطه رسانده شود.
*در هر موردي كه الگ بوك تكميل نگردد در واحد بعدي اجرا خواهد شد.
* در حفظ الگ بوك بسيار دقت نماييد چرا كه در صورت مفقود شدن در جريان ارزيابي ها بطور بسيار جدي دچار مشكل خواهيد
شد.
*در پايان دوره دفترچه حاضر را به به استاد باليني مربوطه تحويل نماييد.
*موقع تحويل يك كپي از آن را نزد خود نگهداريد.
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شرح وظايف دانشجو
*طبق زمان تعيين شده براي ورود و خروج (ساعت  03:1صبح لغايت  14عصر) در بخش حضور يابد و زمان تعيين شده براي
حضور در برنامه هاي آموزشي و صرف چاي و غذا و ...را رعايت نمايد.
*در گزارش روزانه تعويض نوبت كاري (تحويل و تحول بخش) شركت نمايد.
*مقررات مربوط به بخش را رعايت نمايد.
* نكات اخالقي (صداقت ،حفظ خلوت و اسرار بيمار ،احترام به عقايد مددجو و )...را مورد توجه قرار داده و رعايت نمايد.
*با بيمار و خانواده وي  ،ارتباط مناسب برقرار نمايد.
*با پرسنل بخش و ساير دانشجويان ارتباط موثر برقرار نمايد.
*احساس مسئوليت در مراقبت از مددجو داشته باشد.
*وظايف محوله را به طور صحيح و با دقت و سرعت مناسب انجام دهد.
*انتقادات منطقي را بدون واكنش نامناسب بپذيرد.
*عالقه مندي و اشتياق خود را در انجام وظايف محوله نشان دهد.
*عالوه بر وظايف محوله  ،عالقه مندي و اشتياق خود را در انجام كار گروهي نشان دهد و با پرسنل بخش و سايد دانشجويان
همكاري نمايد.
*تكاليف محوله را به موقع انجام و تحويل دهد.
*حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به كارآموزي الزامي است.
* خروج از بخش تحت هر عنوان فقط با كسب مجوز از استاد مربوطه ميسر مي باشد.
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مقررات درون بخش
* آراستگي ظاهر متناسب با شان شرعي و عرفي دانشجو در محيط بخش (كوتاه نگه داشتن ناخن و عدم استفاده از زيورآالت ،
آرايش و)...
*پوشش مناسب بر طبق ضوابط دانشكده (استفاده از اتيكت شناسايي ،روپوش سفيد ،شلوار و مقنعه سرمه اي (براي دختران) و
روپوش سفيد و شلوار مشكي يا سرمه اي (براي پسران) ،كفش ساده ،عدم استفاده از شلوار جين).
*رعايت دقيق اصول كنترل عفونت و تفكيك زباله
*رعايت اصول صرفه جويي در استفاده از وسايل و ملزومات الزم براي اجراي پروسيجرها
*كسب اجازه از مربي/سرپرستار/مسئول بخش جهت اجراي هرگونه پروسيجر و يا استفاده از وسايل
*اجراي صحيح پروسيجرهاي پرستاري زير نظر مربي
شرح كارآموزي
در اين كارآموزي دانشجو ضمن آشنايي با مفاهيم زيربنايي پرستاري  ،به بررسي و شناخت وضعيت سالمت مددجويان بزرگسال و
سالمند پرداخته و آموخته هاي نظري و مهارت هاي عملي را در مراقبت از مددجويان مبتال به بيماريهاي حادو مزمن ،شوك،
بيماران دچار اختالل در تصوير ذهني و مبتال به استرس و عفونت هاي بيمارستاني و سرطان به كار خواهد گرفت.
اهداف كلي آموزش دوره
.1آشنايي با محيط و مقررات بيمارستان
 .1كسب مهارت در بررسي و شناخت بيماران
 .:ارائه مراقبت پرستاري به منظور رفع نيازهاي اوليه بيمار
اهداف ويژه :از فراگير انتظار مي رود كه در پايان دوره به اهداف زير دست يابد:
 .1با بيمارستان ،بخش ،دستگاه ها و تجهيزات موجود در بخش ،پرونده و كاردكس آشنا گردد.
 .1اصطالحات و اختصارات پزشكي را در صورت لزوم به درستي مورد استفاده قرار دهد.
 .:روشهاي كنترل عفونت شامل شست و شوي دستها ،دفع صحيح وسايل آلوده و نوك تيز و ...را هنگام مراقبت از مددجو
به كار ببندد.
 .4واحد مددجو را به طرز صحيح مرتب نمايد.
 .5روشهاي كمك به حفظ و نگهداري بهداشت فردي مددجو (حمام ،مراقبت از دهان و دندان و )...را با توجه به شرايط
مددجو اجرا نمايد.
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 .6كاربرد سرمادرماني و گرمادرماني را عمال" نمايش دهد.
 .0اقدامات درماني به وسيله سرما و گرما (استفاده از كيف يخ ،كيسه آب گرم ،المپ گرما ،تن شويه و )...را كار ببرند.
 .8انواع تغيير وضعيت بيمار را به نحو صحيح اجرا نمايد.
 .9احتياطات مربوط به ايمن ي (نرده كنار تخت و ويلچير ،پوشش و حفاظ گرما و )...در هنگام بستري ،انتقال ،جابجايي
مددجو را رعايت كند.
 .11عاليم حياتي را به روش صحيح كنترل و ثبت نمايد و هرگونه موارد غير طبيعي را گزارش نمايد.
 .11نمونه هاي آزمايشگاهي مورد نياز(ادارار ،مدفوع و ...را به نحو صحيح جمع آوري نمايد.
 .11نحوه تهيه نمونه خون را مشاهده نمايد.
 .1:با يافته هاي آزمايشگاهي روتين آشنا گردد.
 .14مراقبت هاي الزم جهت پيشگيري از بروز عوارض ناشي از بي حركتي و بستري طوالني مدت را انجام دهد.
 .15مراقبت از زخم و پانسمان را با رعايت اصول مربوطه انجام دهد.
 .16نيازهاي دفع مدفوع از راه طبيعي را برطرف نمايد.
 .10مراقبتهاي الزم جهت برطرف كردن نيازهاي تغذيه اي مددجو (… )NPO,NGT,به عمل آورد.
 .18مراحل مختلف پذيرش ،انتقال و ترخيص را به نحو صحيح به اجرا درآورد.
 .19سرم ها و محلولهاي مختلف با غلظت هاي متفاوت را بشناسد و نحوه صحيح محاسبه سرم را عمال به كار گيرد.
 .11وسايل الزم جهت سرم درماني را آماده و قطرات آن را تنظيم نمايد.
 .11از مسيرهاي داخل وريدي بيمار مراقبت صحيح به عمل بياورد.
 .11دستورات دارويي را به روش هاي مختلف (خوراكي ،موضعي ،استنشاقي و تزريقي) اجرا نمايد.
 .1:نيازهاي دفع ادرار از راه طبيعي را برطرف نمايد.
 .14مراقبت الزم جهت سوند گذاري مثانه(آماده كردن وسايل،شستشوي پرينه،مشاهده سوندگذاري،خارج نمودن سوند فولي)
را اجرا نمايد.
 .15مراقبت الزم جهت اكسيژن تراپي (سوند ،ماسك و ) ...را به نحو صحيح اجرا نمايد.
 .16مراقبت الزم جهت سوند گذاري معده (آماده كردن وسايل ،مشاهده سوندگذاري ،خارج نمودن سوند) را اجرا نمايد.
 .10وسايل مورد نياز جهت ساكشن (دهان – بيني) را آماده و به نحو صحيح اجرا نمايد.
 .18مراقبت هاي الزم جهت پيشگيري از بروز عوارض بعد از عمل جراحي ناشي از بي حركتي و بستري طوالني مدت را انجام
دهد.
 .19مراقبت هاي پرستاري قبل از عمل جراحي را انجام دهد و بتواند بيمار را جهت عمل آماده نمايد.
 .:1مراقبت هاي پرستاري بعد از عمل جراحي را انجام دهد.
 .:1به نيازهاي آسودگي (تسكين درد ،خواب و استراحت) توجه و آنها را گزارش نمايد.
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راهنماي تكميل گزارش فعاليت ها:
اين مجموعه داراي  6جدول مي باشد كه مطابق مندرجات هر فرم فعاليت هاي روزانه در ين دفتر ثبت مي گردد.
جدول شماره  -1گامهاي يادگيري فعاليتهاي آموزشي مي باشدكه در يك دوره شامل  9روز تقسيم بندي گرديده است.
جدول شماره  -2مربوط به برگ يادداشت فعاليت هاي يادگيري دانشجو مي باشد .دانشجو موظف است فعاليت هاي يادگيري
مورد انتظار خود را مديريت نموده و پس از انجام با نظر مربي مربوطه در قسمت مورد نظر آن را ثبت نمايد.
جدول شماره  -3مربوط به فرم ارزشيابي عمومي مي باشد.
جدول شماره  -4مربوط به فرم ارزشيابي تخصصي مي باشد.
جدول شماره  -5مربوط به ارزشيابي تكاليف و فعاليت هاي آموزشي مي باشد.
جدول شماره  -6مربوط به اجزاء ارزشيابي مي باشد كه نمرات كسب شده از جداول  5 -4- :به همراه نمره آزمون پايان دوره در
آن لحاظ گرديده است.
جدول شماره  -1گامهاي كارآموزي
گام ها

جزئيات گام ها

روز اول

شركت در مراسم معارفه(آشنايي با دانشجويان و بيان اهداف ،تكاليف و نحوه ارزشيابي) ،شركت در ارزشيابي
تشخيصي ،آشنا شدن دانشجويان با بخش ،پرسنل ،امكانات و وسايل آن/آشنايي با پرونده ،كاردكس و
اصطالحات رايج در بخش /مروري بر عفونت هاي بيمارستاني و روشهاي پيشگيري از آن (شستشوي دستها،
دفع صحيح ماسك و وسايل آ لوده و نوك تيز ،تفكيك زباله هاي عفوني و غير عفوني) /آشنا شدن با وسايل مورد
استفاده در بخش /ثبت و كنترل عاليم حياتي

روز دوم

مروري برفرآيند پرستاري و بحث گروهي /مروري بر مراقبت قبل و بعد از عمل /اعمال برنامه آموزشي و مراقبت
هاي مورد نظر بر روي بيمار/عوارض بعد از عمل و راه هاي كنترل آن /مرور شيوه هاي مختلف انجام پانسمان/
تشخيص موارد غير طبيعي در پانسمان(ترشح ،عفونت و ،)...انواع تغيير وضعيت بيمار و نحوه گزارش نويسي

روز سوم

بررسي نيازهاي آموزشي بيمار و خانواده وي ،ارائه آموزشهاي الزم به بيمار و بستگان وي ،ارزيابي آموخته هاي
بيمار/مرور مطالب مربوط به آزمايشات تشخيصي به صورت بحث گروهي ،بررسي نتايج آزمايشات بيمار
وتفسيرآن و پيگيري موارد الزم

روز چهارم

مروري بر اصول و سطوح پيشگيري ،مفهوم معلوليت و توان بخشي ،انواع بازتواني و آشنايي با تجهيزات امكانات
و كاربرد آنها /تدوين برنامه مراقبتي در بيماران حاد و مزمن بر اساس فرآيند پرستاري

روز پنجم

شركت در پذيرش ،انتقال و ترخيص مددجو ،آماده كردن سرم ،تعويض ست تزريق،كنترل مسير وريدي از نظر
فلبيت ،اجراي انواع روشهاي دارو درماني (داخل جلدي ،زيرجلدي ،عضالني ،وريدي) ،نمونه گيري خون

روز ششم

آماده كردن وسايل الزم جهت ساكشن دهان و بيني و چگونگي اجراي آن ،نحوه تامين اكسيژن از طرق مختلف/
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مراقبت از سوند معده و گذاشتن و خارج نمودن آن /كنترل نيازهاي استراحت و خواب و درد
روز هفتم

مراقبت از سوند مثانه و گذاشتن و خارج نمودن آن ،آشنايي با برگه جذب و دفع مايعات ،نمونه گيري ادرار و
مدفوع و...

روز هشتم

مروري بر اقدامات آموزش داده شده و ارزشيابي

روز نهم

مروري بر اقدامات آموزش داده شده و ارزشيابي

الزم به ذكر است كه با وارد شدن به هر گام ،گامهاي پيشين تكرار خواهند شد و در صورتيكه اجراي يك گام در يك
روز ميسر نباشد ،گامهاي بعدي جايگزين و اجرا مي گردد و در روزهاي بعد با فراهم شدن موقعيت الزم  ،گام مورد نظر
اجرا خواهد شد.
جدول شماره  -1ثبت فعاليت هاي يادگيري
نوع فعاليت

نحوه انجام
مستقل

با راهنمايي

نظريه و امضاي مربي
مشاهده

.1آشنايي با بخش
.1آشنايي با بيمار -برقراري ارتباط
.:كنترل عاليم حياتي
.4اخذ شرح حال مددجو
.5استفاده از پرونده و كاردكس
.6پذيرش مددجو
.0ترخيص مددجو
.8بهداشت فردي مددجو
.9مرتب كردن واحد مددجو
.11تغذيه مددجو
.11لوله گذاري معده
.11تغذيه از طريق لوله معده
.1:شستشوي معده
.14تجويز داروي خوراكي
.15تجويز داروي داخل عضالني
.16تجويز داروي زيرجلدي
.10تجويز داروي داخل جلدي
 .18تجويز داروي داخل وريدي
 .19آماده كردن سرم
 .11تعويض ست تزريق
.11تعويض آنژيوكت
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.11سوندگذاري مثانه
.1:كنترل جذب و دفع
.14شستشوي زخم و تعويض پانسمان
.15كشيدن بخيه
.16خارج كردن درن
.10مراقبت هاي پرستاري قبل از عمل جراحي
.18مراقبت هاي پرستاري بعد از عمل جراحي
.19تجويز اكسيژن
.:1ساكشن حلق و دهان و بيني
.:1كاربرد كيف آبگرم /سرد
.:1گزارش نويسي
.::كاربرد اصطالحات در گزارش دهي
.:4نمونه گيري ادرار و مدفوع و...
.:5نمونه گيري خون وريدي -گلوكومتر
.:6اقدامات پيشگيري از بي حركتي
 .:0بررسي و توجه به نيازهاي آسودگي(تسكين
درد ،خواب و استراحت)

جدول شماره  -:فرم ارزشيابي صفات عمومي دانشجويان در محيط باليني

()1

هميشه

()0/55

اغلب

()0/5

گاهي

()0/25

بندرت

()0

وقت شناسي

.1حضور به موقع در محل كارآموزي

مشاهده نشد

صفات عمومي

معيار ها

امتياز

.1نداشتن غيبت
وضعيت ظاهر

.:داشتن يونيفرم مناسب(روپوش سفيد،
تميز ،مرتب،بلند و راحت  ،شلوار مشكي
پارچه اي) ،كفش مشكي راحت و تميز
بدون صدا و جلو بسته
.4مقنعه مشكي بلند با پوشش كامل
موها جهت دانشجويان دختر و آرايش
موهاي دانشجويان پسر به صورت
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متعارف
.5كارت شناسايي معتبر
احساس

.6انجام به موقع وظايف و تعهدات

مسئوليت

.0انجام كامل وظايف و مسئوليت ها

عالقه به كار

.8انجام وظايف با عالقه مندي و رضايت
.9تمايل به يادگيري كارهاي جديد
.11استفاده موثر از ساعات كارآموزي

رعايت نظم و
دقت

.11برنامه ريزي صحيح جهت انجام امور
محوله
.11انجام وظايف با در نظر گرفتن اولويت
ها
.1:دقت در انجام وظايف

انتقاد پذيري

.14قبول انتقادات وارده و تالش جهت از
بين بردن اشكاالت

رفتار و

.15همكاري و رفتار احترام آميز با
پرسنل و همكاران در محيط كارآموزي

برخورد

.16همكاري و رفتار احترام آميز با
مددجويان و ارائه راهنمايي هاي الزم به
آنان
حفظ ايمني

.10ايمني محيط بيمار را بررسي مي
كند.
.18در صورت نياز تدابير ايمني مثل
نرده كنار تخت را به كار مي برد.

رعايت اصول
اخالقي

.19اطالعات بيمار را محرمانه نگه داشته
و در اختيار سايرين قرار نمي دهد.
 .11بيماران را در تصميم گيريهاي
مراقبتي و درماني شركت مي دهد.

* 20امتياز معادل  5نمره ( %25نمره كل)
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جدول شماره  -4فرم ارزشيابي فعاليت هاي تخصصي

هميشه

()1

اغلب

()0/55

گاهي

()0/5

بندرت

()0/25

مشاهده

نشد

()0

فعاليت هاي اختصاصي

امتياز

.1آشنايي با بيمارستان  ،بخش  ،دستگاه ها و تجهيزات
موجود در بخش ،پرونده و كاردكس
.2مهارت برقراري ارتباط مناسب و حرفه اي با بيمار و
خانواده اش
.3گرفتن تاريخچه از بيمار با استفاده از فرم بررسي با
رعايت اصول مشاهده ،مصاحبه و ...
.4كاربرد اصطالحات در گزارش دهي شفاهي و بحث ها
و كنفرانس ها
.5شستشوي دستها قبل و وبعد از هر پروسيجر
.6روشهاي كنترل عفونت شامل استفاده از ماسك و
دستكش و گان در هنگام مراقبت از مددجو
.5مرتب كردن واحد مددجو
.8تعيين نيازهاي آسودگي و توجه به تسكين درد،
خواب و استراحت
.9اجراي بهداشت فردي مددجو (مراقبت از دهان و
دندان ،حمام)
.10كاربرد سرمادرماني و گرمادرماني
.11تغيير وضعيت بيمار بر اساس نياز مددجو
.12به كارگيري احتياطات ايمني در هنگام انتقال،
استفاده از نرده كنار تخت
.13آشنايي با يافته هاي آزمايشگاهي روتين و پيگيري
موارد غير طبيعي
.14كنترل و ثبت عاليم حياتي
.15نمونه گيري ادرار و مدفوع و...
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16انجام مراقبت هاي قبل از عمل جراحي و آموزش ها
.15انجام مراقبت هاي بعد از عمل جراحي و آموزش ها
.18تعويض پانسمان و گزارش مشاهدات
.19پك كردن ست پانسمان و ارسال براي مركز استريل
.20بررسي و برطرف كردن نيازهاي دفع مدفوع از راه
طبيعي
.21بررسي و برطرف كردن نيازهاي تغذيه اي
.22پذيرش ،انتقال و ترخيص مددجو
.23دادن آموزش به بيمار و خانواده وي (حين ترخيص
و)...
.24آماده كردن سرم و تنظيم قطرات سرم
.25تبديل تزريق مداوم محلول وريدي به تزريق
متناوب (هپارين الك)
.26كنترل محل مسير وريدي از نظر فلبيت و تاريخ
انقضا و در صورت نياز تعويض آنژيوكت
.25اجراي داروي خوراكي ،موضعي ،استنشاقي
.28اجراي داروي داخل عضالني
.29اجراي داروي زيرجلدي ،داخل جلدي
.30اجراي داروي وريدي
.31تشويق به تغيير وضعيت و حركت در بستر و تكان
دادن انگشتان/ماساژ پشت
.32آموزش ورزشهاي ايزومتريك و ايزوتونيك در
تخت/تمرينات تنفسي
.33آموزش روشهاي حركت و انتقال از تخت با رعايت
اصول ايمني
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.34بررسي و برطرف كردن نيازهاي دفع ادرار ازراه
طبيعي
.35شستشوي پرينه و مراقبت از سوند مثانه
.36آماده كردن وسايل مورد نياز جهت سونداژ ،
گذاردن و خارج نمودن سوند فولي
.35اجراي اكسيژن تراپي (سوند ،ماسك ،كاتتر و)...
.38ساكشن حلق و دهان و بيني
.39آماده كردن وسايل مورد نياز جهت لوله گذاري
معده ،گذاردن و خارج نمودن سند معده
.40دفع صحيح وسايل آلوده و رعايت تفكيك زباله
عفوني و غير عفوني
* 40امتياز كسب شده معادل  10نمره ( %50كل نمره)
جدول شماره -5چك ليست ارزشيابي تكاليف و فعاليت هاي آموزشي
نمره كسب شده

موارد ارزشيابي

مالحظات

نوشتن فرآيند پرستاري
ارائه كنفرانس باليني
نمره كل
جدول شماره  -6اجزاء ارزشيابي
موارد ارزشيابي

نمره

ارزشيابي عمومي

 5نمره

ارزشيابي اختصاصي

 10نمره

ارزشيابي تكاليف

 3نمره

امتحان پايان دوره

 2نمره

نمره كل

 20نمره

نظرات و پيشنهادات مربي
نظرات و پيشنهادات دانشجو

نمره كسب شده

امضاء
امضاء
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الزم به ذ كر است كه از جديدترين تاريخ مربوط به منابع ذكر شده و از ساير كتب مرتبط با پرستاري داخلي –
جراحي (با آخرين سال انتشار) براي مطالعه بيشتر استفاده گردد.
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