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مرﺑﯽ دوره:

هذف و جايگاه آموزشي : Log book
گشارػ رٍساًِ (  ،)Log bookدفتزچِاي اعت وِ ضوي ثيبى اّذاف ولي درط ٍ رًٍذ دٍرُ ،ػولىزد داًؾجَ را
در ايي درط ٍ در ايي دٍرُ ثجت هي ًوبيذ .پبيؼ ػولىزد داًؾجَيبى در فزآيٌذ آهَسػ يىي اس اروبى اصلي جْت ارتمبء
ويفيت هيثبؽذ ٍ ّذف  Log bookػالٍُ ثز ارائِ هغبلجي ثؼٌَاى راٌّوبي هغبلؼبتي ،اثشاري جْت ارسؽيبثي يبدگزفتِّبي
داًؾجَ ٍ ارسيبثي ثزًبهِ آهَسؽي داًؾىذُ ًيش هيثبؽذ.
چگونگي تكميل : Log book
 پظ اس وغت هْبرت در ّز هزحلِ جذٍل را ؽخصبً تىويل ًوَدُ ٍ ثِ تأييذ هزثي هزثَط ًيش رعبًذُ ؽَد.
 لجل اس اتوبم دٍرُ ،ثب تَجِ ثِ اّذاف ولي درط ٍ  Requirementتؼييي ؽذُ اس عَي گزٍُ در صَرت ػذم
يبدگيزي يه هْبرت ،هَضَع ثِ اعالع هزثي هزثَط رعبًذُ ؽَد.
 در پبيبى ،دٍرُ ،فزم تىويل ؽذُ را جْت تحليل ٍ ثزرعي ثِ هزثي هزثَعِ تحَيل ًوبيٌذ.
توصيهها و مقررات:
 تىويل فزم تَعظ داًؾجَ ٍ تبييذ آى تَعظ داًؾجَ ثب ًظبرت هزثي هزثَعِ در ّز رٍس الشاهي هيثبؽذ.
 رػبيت وبهل همزرات درٍى ثخؾي وِ در ّويي دفتزچِ اػالم ؽذُ ،ضزٍري اعت.
 لغفبً در ووبل دلت ،صذالت ٍ ثذٍى هخذٍػ ؽذى اعالػبت ،ثِ تىويل ايي دفتزچِ الذام ًوبييذ .ثذيْي اعت ػذم
تىويل هٌبعت ،هَجت تضييغ حمَق ؽوب خَاّذ ؽذ.

اهذاف كلي آموزشي دوره
 )1ايجبد تَاًبيي در ثزلزاري ارتجبط هٌبعت ثب وَدن ٍ خبًَادُ
 )2ارائِ هزالجت هٌبعت ثِ وَدوبى عٌيي هختلف ثز اعبط فزآيٌذ پزعتبري
 )3هزالجت خبًَادُ هحَر ثب تبويذ ثز آهَسػ ثِ وَدن ٍ خبًَادُ
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حذاقلهاي آموزشي )(Requirement
 )1حذالل يه هَرد ثزلزاري ارتجبط ثب وَدن ثيوبر را تحت ًظز هزثي اًجبم ٍ عپظ ثب توبم ثيوبراى خَد ارتجبط
صحيح ثزلزار ًوبيذ
 )2اًذاسُگيزي ػالين حيبتي ) (TPRحذالل  5وَدن ثيوبر
 : Tثِ رٍػ ّبي هختلف دّبًي  ،سيز ثغلي  ،همؼذي
 : Pثِ رٍػ راديبل ٍ اپيىبل
 : Rثِ صَرت هؾبّذُ
 : BPثِ رٍػ  ٍ Flushingرٍػ هؼوَل
 )3حذالل  3هَرد هزالجت رٍساًِ اس وَدن ثيوبر درتخت
 )4حذالل چه  2هَرد  I & Oوَدن ثيوبر
 )5حذالل تجَيش  3هَرد دارٍ ثِ ؽىل supp-inhalafion local-SQ-IM-IV- PO
 )6حذالل ثجت  5هَرد گشارػ پزعتبري ثز اعبط فزم هخصَؿ وَدوبى
 )7حذالل يه هَرد رػبيت اعتبًذاردّبي جذاعبسي ) (Isolationثزاي وَدن ثيوبر
 )8آهبدُ وزدى حذالل  2وَدن ثزاي اًجبم پزٍعيضرّب
 )9حذالل يه هَرد  Restrainوزدى صحيح وَدن
 )10حذالل  2هَرد تْيِ ًوًَِ ّب ( ادرا -هذفَع -خَى -خلظ -سخن )
 )11حذالل چه  6هَرد تٌظين ٍثجت لغزات عزم ٍريذي (ثب (Syring pump- infusion pump- premature set
 )12حذالل چه يه هَرد هزالجت اس وَدن ثب هؾىالت تٌفغي ( اوغيضى درهبًي ،عبوؾي ،تزاويبعتَهي ،پبلظ
اوغيوتزي -هزالجت اس ) Chest tube
 )13حذالل يه هَرد هزالجت اس وَدن ثب هؾىالت عيغتن للجي ػزٍلي
 )14حذالل يه هَرد هزالجت اس وَدن ثب هؾىالت عيغتن وليَي
 )15حذالل يه هَرد هزالجت اس وَدن ثب هؾىالت عيغتن گَارؽي ( گذاؽتي ٍ ثزداؽتي  -OGT -NGTتغذيِ اس راُ
لَلِ هؼذي -تٌميِ« -همؼذي -ولغتَهي» هزالجت اس لَلِ گبعتزٍعتَهي)
 )16حذالل يه هَرد هزالجت اس وَدن ثب هؾىالت عيغتن ػصجي ( هزالجت اس ؽبًت هغشي
عغح َّؽيبري)
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) (VAS-VPSتؼييي

مقررات درونبخشي
 داًؾجَيبى هَظف ثِ رػبيت آيييًبهِ اجزايي

«پَضص هٌبسب» ٍ «اخالق حزفِاي» هصَة ؽَراي

آهَسؽي داًؾگبُ هيثبؽٌذ.
 داًؾجَيبى هلشم ثِ رػبيت وليِ لَاًيي ٍ همزرات ثيوبرعتبىّب ٍ درهبًگبُّب هيثبؽٌذ.
 داًؾجَيبى رأط عبػت  7:30در ثخؼّبي هزثَط حبضز ثبؽٌذ.
 غيجت هَجِ ثيؼ اس يه رٍس ثِ اساء ّز ٍاحذ وبرآهَسي هٌجز ثِ حذف درط ٍ غيجت غيز هَجِ ثيؼ اس يه رٍس ثِ
اساء ّز ٍاحذ درعي هٌجز ثِ اخذ ًوزُ صفز هيگزدد.
 غيجت هَجِ ثِ هيشاى ثزاثز ٍ غيجت غيزهَجِ ثِ هيشاى دٍ ثزاثز ثبيذ ججزاى گزدد
 داًؾجَيبى تىبليف خَد را در سهبى همزر تْيِ ٍ ارائِ ًوبيٌذ( .وٌفزاًظ ،صٍرًبل ،پوفلت)
 وليِ داًؾجَيبى هلشم ثِ ؽزوت در اهتحبى وتجي پبيبى دٍرُ ٍ اهتحبى  OSCEپيؾزفت تحصيلي ّغتٌذ.
 Log book ثبيغتي در عَل وبرآهَسي تىويل گزدد ٍ در پبيبى ثِ هزثي هزثَعِ تحَيل ًوبيٌذ.

فهرست مراجع مطالعاتي دانشجو:
)- Whaley & Wong’ s. D. Nursing care of infant and children. 7 th, ED, Mosby year inc (2007

- Ball, Jxbindler , R . Pediatric Nursing 3 rd Ed, Appletons Lenge & schuster comp (2007 .

مهارتهايي كه دانشجو در طول دوره بايذ بياموزد:

هْبرتّبي ضٌبختي:





آؽٌبيي ثب تفبٍتْبي ثخؼ اعفبل ٍ ثشرگغبالى
آؽٌبيي ثب ًحَُ ثزرعي ٍ هؼبيٌِ وَدوبى
آؽٌبيي ثب ًحَُ اعتبًذارد هزالجت اس وَدن ثيوبر
آؽٌبيي ثب خصَصيبت ٍ هزاحل رؽذ ٍ تىبهل وَدن در ّز دٍرُ

هْبرتّبي ًگزضي





تَاًبيي ثزلزاري ارتجبط ثب وَدن ٍ خبًَادُ
تَاًبيي ثزلزاري ارتجبط ثب اػضبء تين ثْذاؽتي درهبًي
ًؾبى دادى حظ هغئَليت ٍ تؼْذ در هزالجت اس وَدوبى در هحذٍدُ ؽزح ٍظبيف پزعتبري
وغت آگبّي وٌتزل ػفًَت ٍ رػبيت ًىبت ايوٌي ثِ ٌّگبم اًجبم هزالجتّبي پزعتبري اس وَدن ثيوبر
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هْبرتّبي حزكتي:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

وغت هْبرت در ثزلزاري ارتجبط ثب وَدن ٍ خبًَادُ
وغت هْبرت در اًذاسُگيزي ػالين حيبتي
وغت هْبرت در آهبدُ وزدى وَدن ثيوبر ثزاي اًجبم پزٍعيضرّب يب اتبق ػول
وغت هْبرت ٍ هزالجت اس ثيوبر NPO
وغت هْبرت ٍ هزالجتّبي ثْذاؽت فزدي ثيوبر
وغت هْبرت در  OOBوزدى ثيوبر
وغت هْبرت در هزالجت اس عزم ثيوبر
وغت هْبرت در چه وزدى  I & Oثيوبر

 .9وغت هْبرت در دادى دارٍّبي ثخؼ وَدوبى
 .10وغت هْبرت آهَسػ ثِ وَدن ٍ خبًَادُ
 .11وغت هْبرت در ثجت گشارػ پزعتبري وَدن
 .12وغت هْبرت در اعتبًذاردّبي جذاعبسي
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سبختبر آهَسش ببليٌي كبرآهَسي اصَل ٍ هْبرتّبي پزستبري
هحيظ ثبليٌي  :ثخؼّبي اعفبل ثيوبرعتبى ًوبسي
درٍط پيؼ ًيبس  :پزعتبري وَدوبى تئَري وِ هي تَاًذ ثِ صَرت ّوشهبى ًيش ارائِ گزدد

هذت سهبى وبرآهَسي ......( :رٍس  ،رٍسي  4/5عبػت) والً  ..........عبػت

اّذاف
( در حذ كيفيت

هٌببع  /استزاتژي  /فعبليت هزبي

(فعبليت داًطجَ)

بسيبر ببال)
داًؾجَ لبدر ثبؽذ :
 -1ثب وَدن ثيوبر ٍ خبًَادُ
ٍي ٍ پزعٌل ثخؼ ارتجبط
هؤثز درهبًي ثزلزار وٌذ

-

 -2ػالئن حيبتي را ثزاي
حذالل  5وَدن ثيوبر ثب
رػبيت رٍػ ٍ تىٌيه صحيح
اًجبم دّذ

رفتبر هَرد اًتظبر سهبى

ابشار ارسيببي

هزٍري ثز هغبلت ثزلزاري ارتجبط ثب وَدن عٌيي
هختلف
آهَسػ اٍصل ثزلزاري ارتجبط ثب اعتفبدُ اس رٍػ
ايفبء ًمؼ ٍ ثيبى هَرد
ثزلزاري ارتجبط ثب اٍليي وَدن ثيوبر +خبًَادُ ٍي ثب
حضَر هزثي
ثزلزاري ارتجبط هٌبعت ثب پزعٌل ثخؼ ٍ ّوىبراى
وَدن ٍ خبًَادُ ٍي

 ثحث گزٍّي ثزاي اًتخبة رٍػ هٌبعت گزفتيػالئن حيبتي
 اًذاسُ گيزي  V/Sثِ رٍػ صحيح ٍ تفغيز هٌبعتآى

 1رٍس

ثزلزاري ارتجبط ثب وَدن ٍ
خبًَادُ ٍ پزعٌل

عَل تزم

/S

اًذاسُ گيزي صحيح
وَدن ٍ تفغيز صحيح آى

V

رٍس اٍل
عَل تزم
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 -هؾبّذُ هزثي

راًذ رٍساًِ
Anectodal note
ثيبى تفبٍتْبي در اعفبل
ثب ثشرگغبالى ثَعيلِ
پزعؼ ٍ پبعخ
هؾبّذُ اًجبم رفتبر
هٌبعت در داًؾجَ تَعظ
هزثي پظ اس تفغيز( دادى
 Wet spongeدر
صَرت تت ،اػالم ثِ
پشؽه ،دادى دارٍي تت
ثز عجك دعتَر پشؽه ٍ
چه هجذد درجِ حزارت
پظ اس  20دليمِ ٍ
)............

بطَر كبهل

كبهل ًسبتبً

بب راٌّوبيي

ًبقص

تَاًبئي

هطبّذُ

اًجبم

اًجبم

كبهل اًجبم

اًجبم

اًجبم كبر

ًطذ

هيدّذ

هيدّذ

هيدّذ

هيدّذ

را ًذارد

()1

()0/75

()0/5

()0/25

()0

اّذاف
( در حذ كيفيت

هٌببع  /استزاتژي  /فعبليت هزبي رفتبر هَرد اًتظبر
(فعبليت داًطجَ)

بسيبر ببال)
 -3اصَل صحيح هزالجت اس
عزم وَدن ( چه هجذد
دعتَر پشؽه در هَرد حجن
عزم ،وٌتزل لغزات ،تؼَيض
عت ٍ  bottleثِ ؽيَُ
اعتزيل ٍ هحبعجِ لغزات
عزم ثب Premature set,
Infusion pump ,
syring pump
 -4وٌتزل  I&Oوَدن هجتال
ثِ هؾىالت للجي ٍ وليَي ٍ
اػوبل جزاحي
 -5آهَسػ وَدن ثيوبر ٍ
خبًَادُ

 -6حذالل يه هَرد رػبيت
اعتبًذاردّبي حذاعبسي را ثب
رٍػ صحيح اًجبم دّذ

سهبى

ابشار ارسيببي

 گذاؽتي  2رٍس وبرگبُ لجل اس ٍرٍد ثِ ثخؼ ٍهزالجت اس عزم هبوت وَدن در اتبق هْبرتْبي
ثبليٌي
 -وٌتزل عزم وَدن ثيوبر

وٌتزل صحيح عزم وَدن
ثيوبر

 هزٍري ثز ثجت دليك دخَل ٍ خزٍج هبيؼبت چه وزدى دليك هيشاى دخَل ٍ خزٍج هبيؼبت ثزاعبط فزم هزثَعِ

ثجت صحيح  I&Oوَدن
ثيوبر

ّ 3فتِ

آهَسػ صحيح ثِ ثيوبر ٍ
خبًَادُ

ّفتِ دٍم

-

هزٍري ثز رٍػ ّبي آهَسػ ثِ ثيوبر ثِ صَرت
ثحث گزٍّي
آهَسػ يه وَدن در حضَر داًؾجَيبى ٍ هزثي
آهَسػ وليِ ثيوبراى در عَل وبرآهَسي
هزٍر لغوت ّبي هخلف در درط پزعتبري وَدوبى
ثحث گزٍّي در هَرد اّويت جذاعبسي
تأويذ ٍ ارسيبثي ؽغتي هزتت دعتْب

در عَل
وبرآهَسي

عَل تزم
ثيبى اّويت اعتبًذارد
تغييز در رفتبر ثب ؽغتي دعتْب
لجل ٍ ثؼذ اس اًجبم
پزٍعيجزّب ثزاي وَدن
پَؽيذى ٍ خبرج وزدى هبعه
ٍ دعتىؼ ٌّگبم ًيبس
دفغ صحيح عزًگ ٍ ٍعبيل
ثيوبر
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يه رٍس

 2رٍس اٍل ؽزٍع ثخؼ
وبرگبُ آؽٌبيي ثب
خصَصيبت ٍ همزرات
ثخؼ اعفبل
تحَيل ٍ تحَل رٍساًِ
هزثي ٍ پزعٌل ثخؼ
هزثَعِ

هؾبّذُ در ثخؼ ّبي
داخلي ًفزٍلَصي -للجي
ٍ جزاحي ثَعيلِ چه
ليغت
هؾبّذُ داًؾجَ
راًذ ثبليٌي
عؤاالت ؽفبّي اس
وَدن ٍ خبًَادُ
پزعؼ عؤاالت ؽفبّي
ًظبرت ٍ ارسؽيبثي
ثز اعبط چه ليغت

بطَر كبهل

كبهل ًسبتبً

بب راٌّوبيي

ًبقص

تَاًبئي

هطبّذُ

اًجبم

اًجبم

كبهل اًجبم

اًجبم

اًجبم كبر

ًطذ

هيدّذ
()1

هيدّذ
()0/75

هيدّذ
()0/5

هيدّذ
()0/25

را ًذارد
()0

صفات عمومي دانشجويان محيط باليني (كارآموزي)
اهتيبس

صفبت

هعيبرّب

عوَهي
ٍقتضٌبسي
ٍضعيت ظبّز

1
2
3

4

احسبس
هسئَليت
عالقِ بِ كبر

رعبيت ًظن ٍ
دقت
اًتقبدپذيزي
رفتبر ٍ

5
6
7

 - 8اًجبم ٍظبيف ثب ػاللِهٌذي ٍ رضبيت
 - 9توبيل ثِ يبدگيزي وبرّبي جذيذ
- 10اعتفبدُ هؤثز اس عبػبت وبرآهَسي
- 11ثزًبهِريشي صحيح جْت اًجبم اهَر هحَلِ
- 12اًجبم ٍظبيف ثب در ًظز گزفتي اٍلَيتّب
- 13دلت در اًجبم ٍظبيف
- 14لجَل اًتمبدات ٍاردُ ٍ تالػ در جْت اس ثييثزدى اؽىبالت
15

بزخَرد
16
حفظ ايوٌي

17
18

رعبيت اصَل

19

كَدك

 حضَر ثِ هَلغ در هحل وبرآهَسي ًذاؽتي غيجت غيز هَجِداؽتي يًَيفزم هٌبعت (رٍپَػ عفيذ ،تويش ،هزتت ،ثلٌذ ٍ راحتثب آرم داًؾگبُ ،ؽلَار هؾىي پبرچِاي) وفؼ هؾىي راحت ٍ
تويش ثذٍى صذا ٍ جلَ ثغتِ
 همٌؼِ هؾىي ثلٌذ ثب پَؽؼ وبهل هَّب جْت داًؾجَيبىدختز ٍ آرايؼ هَّبي داًؾجَيبى پغز ثصَرت هتؼبرف
 وبرت ؽٌبعبيي هؼتجز (تگ) اًجبم ثِ هَلغ ٍظبيف ٍ تؼْذات -اًجبم وبهل ٍظبيف ٍ هغئَليتّب

اخالقي
20

ّوىبري ٍ رفتبر احتزامآهيش ثب پزعٌل ٍ ّوىبراى در هحيظوبرآهَسي
ّوىبري ٍ رفتبر احتزامآهيش ثب هذدجَيبى ٍ ارائِ راٌّوبييّبيالسم ثِ آًبى
ايوٌي هحيظ ثيوبر را ثزرعي هيوٌذدر صَرت ًيبس تذاثيز ايوٌي هثل ًزدُ وٌبر تخت را ثِ وبرهيثزد
اعالػبت ثيوبر را هحزهبًِ ًگِداؽتِ ٍ در اختيبر عبيزيي لزارًويدّذ
خبًَادُ را در تصوينگيزيّبي هزالجتي ٍ درهبًي ؽزوتهيدّذ
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ّويطِ

اغلب

گبّي

بٌذرت

هطبّذ

()1

()/75

()0/5

()0/25

ُ ًطذ

جدول ثبت كلي دستورالعملهاي پرستاري
دستَرالعول

تبريخ

بخص/بيوبرستبى

ثزلزاري ارتجبط صحيح ثب وَدن+
خبًَادُ
اًذاسُ گيزي ػالئن حيبتي
اًذاسُ گيزي ػالئن حيبتي
اًذاسُ گيزي ػالئن حيبتي
اًذاسُ گيزي ػالئن حيبتي
اًذاسُ گيزي ػالئن حيبتي
هزالجت رٍساًِ وَدن
هزالجت رٍساًِ وَدن
هزالجت رٍساًِ وَدن
چه I&O
چه I&O
تجَيش دارٍ PO
تجَيش دارٍPO
تجَيش دارٍPO
تجَيش دارٍ IM
تجَيش دارٍ IM
تجَيش دارٍ IM
تجَيش دارٍ IV
تجَيش دارٍ IV
تجَيش دارٍ IV
تجَيش دارٍ SQ
تجَيش دارٍ SUPP
تجَيش دارٍ inhalation
ثجت گشارػ پزعتبري
ثجت گشارػ پزعتبري
ثجت گشارػ پزعتبري
ثجت گشارػ پزعتبري
ثجت گشارػ پزعتبري
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تطخيصبيوبر

اهضبء هزبي

هالحظبت

فرم ثبت فعاليتهاي باليني در كارآموزي پرستاري كودكان
بررسي و شناخت كودك
تاريخ

امتياز
ارزيابي

موضوع

مالحظات و تأييذ
مربي

فرم ثبت آموزش به كودك و خانواده
تاريخ

تشخيص

خالصه حمتواي آموزشي و روش آموزش

10

تأييذ و بازخورد
مربي

عناوين كنفرانس ،ژورنالكالب
موضوع و خالصه حمتوا

تاريخ

امتياز

مالحظات و تأييذ
مربي

ثبت خاطرات و تجربيات شاخص باليني:

جذول ارزشيابي دانشجو در طول دوره
هَارد ا رسضيببي

ًوزُ

صفبت ػوَهي داًؾجَ

استبًذارد
ً 2وزُ

صفبت اختصبصي داًؾجَ

ً 14وزُ

تىبليف دٍرُ

ً 1وزُ

اهتحبى پبيبى ثخؼ

ً 1/5وزُ

اهتحبى آعىي

ً 1/5وزُ

جوع ًوزُ

ً 20وزُ

ًوزُ داًطجَي
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هالحظبت

نظرات و پيشنهادات مربي

امضاء

نظرات و پيشنهادات دانشجو

امضاء
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