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 پرستبري گريٌ آمًزضی

 

 

 

 

 دفترچه ثبت فعالیت

 2بسرگساالن سالمند پرستاری کار آموزی

 دانشجویان کارشناسی پیوسته پرستاری



 مقذمٍ :

(،دفتشچِ ای اػت کِ هوي تیاى اّذاف کلی ٍ سًٍذ دٍسُ، عولکشد داًـجدَ سا دس  log bookدفتشچِ ثثت فعالیت ّای سٍصاًِ )

ایي دسع ٍ دس ایي دٍسُ ثثت هی ًوایذ.پایؾ عولکشد داًـدَیاى  دس فشآیٌذ آهَصؽ یکی اص اسکاى اكلی  خْت استقجا  کیییجت   

اسی خْت اسصؿیاتی یاد گشفتِ ّای داًـدَ عالٍُ تش اسائِ هٌالثی تِ عٌَاى ساٌّوای هٌالعاتی ،اتض log bookهی تاؿذ ٍ ّذف 

 ٍ اسصیاتی تشًاهِ آهَصؿی داًـکذُ ًیض هی تاؿذ.

 ات آمًزضیرقًاویه ي مقر

  هی تاؿذ.213:7الی  73:7ػاعت کاسآهَصی دس تخؾ اص ػاعت 

 ُػجشهِ ای )ااًوْجا(   سٍپَؽ ػییذ، هقٌعِ ٍ ؿجلَاس  اتیکت، اػتیادُ اص" اػتیادُ اص یًَییشم هٌاتق هقشاست داًـکذ  ٍ

 .هشٍسی هی تاؿذ "کیؾ ػادُ، عذم اػتیادُ اص ؿلَاس خیيپاسچِ ای،سٍپَؽ ػییذ، ؿلَاس  

 ذ.یدس صهیٌِ کَتاُ ًگِ داؿتي ًااي ٍ عذم اػتیادُ اص صیَس آالت هتعاقة قَاًیي ٍ هقشسات داًـکذُ عول ًوای 

 دسهجاًی دس تخجؾ سعایجت اكجَال ااالقجی ٍ ؿج ًَات        -کادس آهَصؿیٍ دس تشاَسد تا تیواساى، ّوشاّاى آًْا، ّوکاساى

 اػالهی سا ًوایذ.

     اشٍج اص تخؾ یا تیواسػتاى تحت عٌاٍیٌی هاًٌذ3 پیگیشی اهَس اداسی، ؿشکت دس خلؼِ ٍ ... فقي تجا کؼجة هدجَص اص

 .هیؼش هی تاؿذهشتًَِ  هشتی

  ًتمبم جلسبت مرثًط ثٍ کبرآمًزي السامی است. در حضًر داوطج 

  ٍثبیذ  ثٍ میسان ثراثر ي غیجت غیر مًجٍ ثٍ میسان دي ثراثر ثبیذ ججران ضًد.غیجت مًج 

       دس ًجَال   ،ااتلاف تخـی اص ػاعت کاسآهَصی تِ اػتیادُ اص کتاتخاًجِ ٍ ایٌتشًجت دس استثجاى تجا هَهجَآ کجاسآهَصی

 .هشتًَِ اهکاى پزیش اػت هشتیا ًظش تکاسآهَصی 

 ؿشکت دس تحث گشٍّیتکالیف یادگیشی، ، اسائِ سعایت قَاًیي ٍ هقشسات آهَصؿی دس تخؾ ،Case Report  آهَصؿی

یا دسهاًی،اخشای پشٍػیدشّا صیش ًظش هشتی هٌاتق تا اكجَال علوجی آهَاتجِ ؿجذُ ٍ هـجاسکت فعجاال دس یجادگیشی اص        

 هَاسدی ّؼتٌذ کِ دس اسصؿیاتی لحاٍ هی ؿَد )دس اًتْای الگ تَک تِ تیلیل هـخق ؿذُ اػت(.

 ن دقت ضًد:وکبتی کٍ می ثبیست ثٍ آ

  ِالگ تَک ثثت ًواییذ )ٍ یا پیَػت  کٌیذ(.دس سااَد ٍعلوی عولی تدشتیاتکلی 

 اػت الضاهی کاسآهَصی دٍسُ اصؿشٍآالگ تَک  کویل ت. 

  درآن اعالػبت ثجت ثٍ وسجت لسيم ذتبدرمًقغیثبض داضتٍ ثٍ َمراٌريزَبي کبرآمًزي  درتمبمالگ ثًک را 

 ضًد. اقذام

 اًدجام فعالیجت   هحجل  دسّواى کَتاّی صهاى فعالیت ّش دسپایاى تْتشاػت  ِ  ؿجَدتااًالعات  دادُ تخلجیق  تکویجل  تج

 .تاؿذ دسدػتشع ػَْلت هَسدًیاصتِ

 ٍُتشسػجی  تجخْالگ تجَک سا  ذجدّ قجتـخی کِ اىجشصهجدسّ تجهداصاػ َصؿیجآه گش  ِ  دسااتیجاس  تجشداسی  یاًؼجخ

 .تگیشد

  ٌکبرآمًزي خًد،حذ اکثر تب یک َفتٍ تکابلی  خاًد را ثاٍ    داوطجًیبن مجبز می ثبضىذ پس از اتمبم دير

 مرثی مرثًعٍ تحًیل ومبیىذ در غیر ایىصًرت، ومرٌ مىفی درارزضیبثی آوُب لحبػ خًاَذ ضذ.

 



 اهداف کلی آموزش دوره:

عولی دس هشاقثت اص هذدخَیاى تضسگؼاال ٍ یا ػالوٌذ هثتال تِ علوی ٍ تِ کاسگیشی آهَاتِ ّای ًظشی ٍ هْاست ّای 

 تش اػاع فشآیٌذ پشػتاسی تحت ًظاست هؼتقین هذسع. قلة، عشٍق، تٌیغ ٍ غذدااتالالت 

 قًاویه  ي مقررات حضًر داوطجًیبن در ثخص: 

 ثب اتیکت ضىبسبئی استفبدٌ ومبیىذ. لجبس فرمداوطجًیبن در زمبن کبرآمًزي ازپًضص مىبست ضبمل  .1

 اصًل اخالقی درثرخًرد ثب مسئًلیه ثخص، پرسىل ي ثیمبران رػبیت گردد. .2

َر گريٌ یب ثخص یب  مذیرعجق ثروبمٍ تؼییه ضذٌ از سًي  آمًزيکبرحیىدر  ثیمبرستبنحضًر در مذت زمبن  .1

 می ثبضذ. داوطکذٌ 

َر ثخص مًظ  است ثراي کلیٍ سبػبت حضًر آوبن در ثخص ثروبمٍ آمًزضی تُیًُ در آغبز  یآمًزض مرثی .2

 ديرٌ اػالم کىذ. 

تغییر را ثروبمٍ ،، امکبوبت رفبَی ي ثروبمٍ آمًزضی آمًز، تؼذاد کبرثیمبرانثر اسبس تؼذاد  می تًاوذ مذیر گريٌ .3

 .دَذ

َرگًوٍ تغییر ثب َمبَىگی مرثی مرثًعٍ، ً در مًارد اضغراري ممکه ویستآمًزضی جبثجبئی در ثروبمٍ .4

 مذیرگريٌ ي آمًزش داوطکذٌ اوجبم گردد.

 است. زمبن کبرآمًزي ممىًعدر  داوطجً از ثیمبرستبنخريج  .5

 ثر حسه اجراي آئیه وبمٍ وظبرت خًاَىذ داضت. داوطکذٌمؼبين آمًزضی  پرستبري يگريٌ مذیر .6

، تا تْشُ گیشی اص هْاست تیکش االق ٍ تش اػاع اكَال ااالقی ٍ هَاصیي دس ایي ٍاحذ دسػی داًـدَ تش اػاع فشآیٌذ پشػتاسی 

ؿشعی، اص هذدخَیاى تضسگؼاال ٍ ػالوٌذ هثتال تِ ااتالالت ػیؼتن دفعی کلیَی، ػیؼتن تَلیذ هثل صًاى ٍ هشداى، ااتالالت 

 گشدؽ اَى ٍ تٌیؼی هشاقثت هی کٌذ ٍ تش ّویي اػاع کؼة هْاست هی کٌذ

ْاست دس تشسػی ٍ ؿٌاات تیوا ساى تا ااتالالت ػیؼتن تغزیِ ای ، حشکتی ، دفعی سٍدُ ای ٍ کلیَی ٍ کؼة ه :اَذاف کلی .

  .ااتالالت ػیؼتن تَلیذ هثل تش اػاع اػتاًذاسدّای هشاقثتی ٍ فشآیٌذ پشػتاسی

  :اَذاف يیژٌ

، حشکتی، تغزیِ ای، دفع سٍدُ ای ٍ کؼة هْاست دس خْت ؿٌاات تیواس ٍ سفع ًیاص ّای هشاقثتی تیواس ) ًیاص ّای تْذاؿتی - 

  .تیواس 1حذاقل  -تشاػاع فشآیٌذ پشػتاسی. ( ادساسی

کؼة هْاست دس اًدام هشاقثت ّای قثل ٍ تعذ اص عول ) آهادُ کشدى تیواس,کٌتشال پشًٍذُ,آهَصؽ ػشفِ ٍ تٌیغ عویق ,  - 

  .تیواس1حذاقل  -کٌتشال عالین حیاتی قثل ٍ تعذ اص عول,کٌتشال دسد( 



ِ کاس گیشی تذاتیش هشاقثتی دس هذدخَیاى دچاس ااتالالت ػیؼتن تٌیؼی فَقاًی ٍ تحتاًی ) ؿٌاات، گضاسؽ، ٍ هذیشیت ت - 

 1ٍ تشاکیَػتَهی ٍ ...( حذاقل  ETT عالین، ؿٌاات ٍ کاس تا ٍػایل کوکی تٌیؼی ، اکؼیظى سػاًی، پالغ اکؼیوتش، ػاکـي

  .تیواس

  .یواساى تا ااتالالت گشدؽ اَىکؼة هْاست دس ؿٌاات ٍ هشاقثت اص ت - 

 -آؿٌایی یا کؼة هْاست دس کاس تادػتگاّْا ٍ تدْیضات پضؿکی )هاًیتَسیٌگ ج اًیَصیَى پوپ ج ػشًگ پوپ ج ًٍتیالتَس -

  (...دػتگاُ ؿَک ٍ

تا اًَاآ تاًذاطّا ٍ پاًؼواى ّای استَپذی، هشاقثت اص تشاکـي پَػتی ، اػکلتی ٍ  هشاقثت اص تیواساى دچاس ؿکؼتگی ) آؿٌایی -

فیکؼاتَسّای ااسخی، ؿٌاات ٍ هذیشیت عَاسم ؿکؼتگی هاًٌذ آهثَلی، اًَشیضی ، عیًَت، هشاقثت اص گچ، تشسػی ٍهعیت 

  ( . . . علثی عشٍقی تعذ اص گچ گیشی، ؿٌاات اكَال ٍسصؽ ّای ایضٍهتشیک، ایضٍتًَیک، ٍ

تیواس ( . هشاقثت اص هحل ػشم ، اًدام ّپاسیي الک ، تٌظین  2کؼة هْاست دس تاص کشدى ساُ ٍسیذی ) صدى آًظیَکت حذاقل  - 

 تیواس  :حذاقل  -قٌشات ػشم ، ٍ ثثت داَال ٍ اشٍج هایعات .

 1 حذاقل –ٍ هشاقثت اص ایي لَلِ ّا.  , Tube NG ٍ Catheter Folly کؼة هْاست دس گزاؿتي ٍااسج کشدى لَلِ ّای - 

  .تیواس

  .Hemovac , Drain Penrose ) کشدى C/D کؼة هْاست دس ااسج کشدى یا - 

  TPN کؼة هْاست دس اًدام تغزیِ تِ سٍؽ ّای گاٍاط ٍ -

 , IV , ) تِ ًشق هختلفگاًِ ) ًام تیواس, ًام داسٍ، دٍص داسٍ, صهاى ٍ سٍؽ دادى داسٍ(  5تا سعایت اكَال  Medication اًدام - 

IM .... , Inhalation , Po , SQ ( ثثت دس پشًٍذُ تِ کوک هشتی ٍ . 

 (2مهارت های مربوط به کارآموزی پرستاری بسرگساالن سالمندان)

 محیظ کبرآمًزي: ثخص َبي داخلی ي جراحی 

 :ویبز ثٍ تمریه ثیطتر(C-:متًسظB-:مغلًةA)ارزیبثی مُبرت: 

 مرثی وحًٌ اقذام ي ارزیبثی

  مُبرت

ثب کمک  مستقل

 مرثی

فقظ 

 مطبَذٌ

تؼذادپريسیجرَبي 

 اوجبم ضذٌ

ومرٌ 

 ارزیبثی

      پزیشؽ تیواس دس تخؾ

      پشػتاسی فشآیٌذ اػاع تش خَ هذد هشاقثت

      سگ گیشی

      گشفتي ؿشح حاال ٍ هعایٌِ فیضیکی

      ػًَذ گزاسی هثاًِ

      هشاقثت اص ػًَذ هثاًِ



      اص ػًَذ حالة هشاقثت

      ااسج کشدى ػًَذ ادساسی

هشاقثت اص تیواس هثتال تِ ػٌگ ّای ػیؼتن 

ادساسی ٍ اسائِ آهَصؽ ّای الصم تِ ٍی ٍ 

 ااًَادُ

     

      هشاقثت اص تیواس تعذ اص پشٍػتاتکتَهی

      تعَین پاًؼواى

      ECGگشفتي 

      ECGتیؼیش 

      گشفتي ًوًَِ اَى ٍسیذی

      تیؼیش ًتایح آصهایـگاّی

      تدَیض اکؼیظى تا کاًَالی تیٌی ٍ هاػک

      ػاکـي کشدى ساُ َّایی

      اهَصؽ ًحَُ هلشف اػپشی تِ تیواس

      اًدام فیضیَتشاپی تٌیؼی

      (I&Oکٌتشال خزب ٍ دفع)

تشسػی آهادگی تیواس تشای اًدام تؼت ّای 

 ػًََگشافی -IVP-KUBتـخیلی 

     

      کوک دس احیای قلثی سیَی

 آصهًَْای اص تعذ ٍ حیي قثل، هشاقثتْای

 تٌیؼی تـخیلی

     

      Chest Tubeهشاقثت اص 

      هشاقثت اص تشاک َػتَهی

هشاقثت ّای قثل اص عول ٍ تحَیل دادى تیواس 

 تِ اتاق عول

     

تحَیل گشفتي تیواس اص اتاق عول ٍ هشاقثت 

 ّای تعذ اص عول

     

      تشًاهِ سیضی ٍ اخشای عولیات تشایق 



      کٌیشاًغ تالیٌی

      هٌالعِ هَسدی

      ثثت گضاسؽ پشػتاسی

 

 فرم ارزشیابی نهایی کارآموزی 

 خاتمه:                                           تعداد غیبت:                                       شروع کارآموزی:                 

دی
ر  ف

 ومرٌ  مًارد ارزضیبثی  

  (  1اسصؿیاتی عوَهی ) ًوشُ اص  1

  (  21حیٌِ سٍاًی حشکتی ) ًوشُ اص  2

  ( 1حیٌِ ؿٌااتی ) ًوشُ اص  3

  ( 1حیٌِ عاًیی ) ًوشُ اص  4

  (  1تکالیف ) ًوشُ اص  5

  ( 1اهتیاص هذیش گشٍُ ) ًوشُ اص  *

 

 )اهتیاص دّی ًثق چک لیؼت تخللی( حیغٍ رياوی حرکتی:

  یعٌی اخشای هْاست پغ اص تقلیذ ٍ اخشای عول تذٍى  2ٍ1اًتظاس هی سٍد هْاست دس هشحلِ  4ٍ:1ٍخْت داًـدَیاى تشم

 کوک هشتی تاؿذ. 

  یعٌی اخشای تذٍى کوک ٍ اخشا تذٍى اٌا ٍ تذٍى کوک  :1ٍهْاست دس هشحلِ  سٍد هی اًتظاس 5ٍ6خْت داًـدَیاى تشم

 هشتی تاؿذ. 

  یعٌی اخشای تذٍى کوک ٍ اخشای تذٍى اٌا ٍ اخشا تا  4ٍ:هْاست دس هشحلِ  سٍد هی اًتظاس 7ٍ8خْت داًـدَیاى تشم

 هْاست ٍاػتاداًِ ٍ هتَالی تا ّواٌّگی ٍ تؼلي کاهل تاؿذ.

 3 ضىبختیحیغٍ 

  ُآصهَى تالیٌی اتتذای دٍسُ ٍ پایاى دٍس 

 ُپشػؾ ٍ پاػخ ؿیاّی دس ًی دٍس 
 

 داًٍلة ؿذى دس پشػؾ ٍ پاػخ ٍ ؿشکت فعاال دس تحث ّای گشٍّی ٍ کٌیشاًغ ّای دسٍى تخـی حیغٍ ػبعفی:

تشسػی کاهل ٍ هعایٌِ ی تیواس، ثثت (  اص یکی اص تیواساى دسپایاى دٍسُ تا 3Case Study اسائِ ًشح هٌالعِ هَسدی تیواس ) تکبلی 

هَسد تـخیق پشػتاسی ّوشاُ تا اقذاهات فشآیٌذ پشػتاسی تا رکش هٌاتع ٍ 4پاساکلٌیک دس کاسآهَصیْای داالی خشاحی .گضاسؽ حذاقل 

 یا تْیِ پَػتش خْت تخؾ صیش ًظش اعوای ّی ت علوی داًـکذُ



 ًوشُ 1  دس هَاقع لضٍم*امتیبز مذیر گريٌ: 

كَست تشسػی کل ًوشات تالیٌی یا اعتشام داًـدَیاى تِ ًوشُ ٍ گضاسؽ هشتی هشتًَِ، تا تشسػی هؼتٌذات ٍ تکالیف دس *تًضیح: 

 ًثق چک لیؼت عوَهی ٍ تخللی اهتیاص آصهَى تالیٌی تا ًظش هذیش گشٍُ ًوشُ ًْایی هی گشدد. 

  

 

تاییذیِ هذیش امضبء داوطجً:                                  تبریخ ي                                 تبریخ ي امضبء مذرس ثبلیىی: 

 گش3ٍُ

 

 


