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مقدمه
در این واحد کاراموزی دانشجویان آموخته های خود را در زمینه بررسی وضعیت سالمت و نحوه برخورد با بیمار در این بخش را به طور عملی
به کار گرفته و مهارتهای الزم را کسب و یا تکمیل مینمایند.

هدف کلی
آشنايي دانشجويان پرستاری در امر بررسي و شناخت مددجويان و الويت بندی کردن مشکالت بیماران و همچنین در اتمام دوره
دانشجويان قادر باشند تا بررسي وضعیت نرمال بدن و معاينه فیزيکي سیستم های مختلف بدن از سر تا پا آگاهي يابند و بتوانند
مهارتهای الزم برای انجام معاينات فیزيکي را بدست آورند.
اهداف رفتاری
ازیک دانشجوی کارشناسی پرستاری که مشغول گذراندن واحد کارآموزی " بررسی وضعیت سالمت " می باشد  ،انتظار میرود که :
 چگونگی انجام مصاحبه را بیان کند روش پرسش باز یا بسته و مزایا و معایب آنرا توضیح دهد .. هدف از بررسی و شناخت بیمار را شرح دهد. چهار مهارت معاینه فیزیکی را شرح دهد . مهمترین آناتومی و فیزیولوژی سیستم پوست ،سر ،گردن ،تیروئید ،حلق ،بینی ،چشم و گوش را بداند.سیمپتومهای اختالالت پوست ،سر ،گردن ،تیروئید ،حلق و بینی ،چشم و گوش را شرح دهد.
 چگونگی معاینه فیزیکی پوست  ،سر ،گردن ،تیروئید ،حلق و بینی را به طور عملی انجام دهد . چگونگی معاینه فیزیکی چشم و گوش را به طور عملی انجام دهد. اناتومی و فیزیولوژی سیستم تنفس را بداند. مهمترین سیمپتومهای بیماریهای سیستم تنفس را شرح دهد.چگونگی معاینه فیزیکی سیستم تنفس را به طور عملی انجام دهد.
 اناتومی و فیزیولوژی سیستم فلب وعروق را بداند . مهمترین سیمپتومهای بیماریهای سیستم قلب وعروق را شرح دهد. چگونگی معاینه فیزیکی سیستم قلب وعروق را به طور عملی انجام دهد. اناتومی و فیزیولوؤی سیستم گوارش را بداند . مهمترین سیمپتومهای بیماران سیستم گوارش را شرح دهد. چگونگی معاینه فیزیکی سیستم گوارش را به طور عملی انجام دهد. اناتومی و فیزیولوژی سیستم اعصاب را بداند . مهمترین سیمپتومهای سیستم اعصاب را شرح دهد. -چگونگی معاینه فیزیکی سیستم اعصاب را به طور عملی انجام دهد.
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روش تدریس و نحوه انجام کارآموزی
انجام مراقبت بر بالین بیمار همراه با مربی
ارائه راند آموزشی( )case reportبر بالین بیمار
ارائه پوستر و پمفلت آموزشی
حضور فعال دانشجو در بخش
مراقبت از بیماران توسط دانشجویان تحت نظارت مربی یا پرستار بخش

مسئولیت ها و فعالیت های فراگیران
حضور به موقع در بخش
رعایت مقررات بخش
حفظ شئونات اسالمی
تحویل و تحول بیمار
انجام مراقبتها بر اساس اهداف رفتاری

روش ارزشیابی دانشجو


بر اساس فرم های ارزشیابی موجود در  (Log Bookدفترچه ثبت فعالیتهای کارآموزی) می باشد.



ارزیابی روش انجام و ارائه تکالیف بالینی(کنفرانس بالینی ،مطالعه موردی)



کسر نمره و جبران دو برابر مدت غیبت در صورت غیبت غیر موجه



جبران برابر مدت غیبت در صورت غیبت موجه (بررسی در شورای گروه)

*** دانشجویان مجاز به انجام جابجایی گروهها بدون مجوز گروه نیستند (جابجایی بدون مجوز گروه به منزله غیبت در گروه مشخص
شده می باشد)
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«دفترچه ثبت فعالیتهای کارآموزی و کارآموزی در عرصه»
دانشجویان پرستاری

()LOG BOOK
گروه آموزشی پرستاری
اطالعات دانشجو"

نام  ،نام خانوادگی:
سال ورود:
شماره دانشجویی:
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دانشجوی گرامی
دفترچه پیش رو حاوی اصوو کارآموزی و کارآموزی در عرصوه رشوته پرستاری است که بگارگیری آن در

ت ارتقاء دانش و

توانمندی علمی و عملی شما برنامه ریزی گردیده است و نیز در حفظ و پیشبرد سالمت مدد و -خانواده -امعه مفید و موثر خواهد
بود.ارزشیابی واحد کارآموزی بر اساس عملگرد شما و تائید مربی مربوطه صورت می گیرد .خواهشمند است در حفظ و نگ داری آن
ن ایت دقت را بعمل آورده زیرا در پایان دوره کارآموزی در پرونده آموزشی شما بایگانی می شود.

 -لطفا کلیه فعالیت های آموزشی خود را طی دوره کارآموزی /کارورزی در این دفترچه ثبت و یا پیوست نمایید .

 -انجام پروسیجرهای انجام شده را به تایید مربی برسانید .

 دفترچه خود را در پایان دوره در اسرع وقت به مدیر گروه تحویل دهید .از شما انتظار می رود تا مقررات آموزشی را مد نظر قرار دهید :
-

استفاده از یونیفرم طبق مقرارت دانشگده (پوشیدن روپوش سفید و تمیز ،شلوار مشگی ،عدم استفاده از شلوار ین ،کفش
مناسب لوبسته) و استفاده از کارت شناسایی،اتیگت الزامی است

-

کوتاه نگه داشتن ناخن و عدم استفاده از زیور آالت الزامی است

-

استفاده از ادوکلن و عطر های با بوی تند و حساسیت زا در محیط های آموزشی ممنوع است.

-

حضور در شیفت طبق برنامه تعیین شده و حضور به موقع در بخش باید رعایت شود

-

رعایت شئونات حرفه ای در برخورد با بیماران ،همراهان ،همگاران ،کادر آموزشی درمانی الزامی است.

-

خروج از بیمارستان در شرایط خاص صرفا فقط با کسب مجوز کتبی از مربی مقدور می باشد .

-

در طو دوره مجاز به غیبت نمی باشید .هر گونه ابجایی و یا عدم امگان حضور در شیفت به دلیل بیماری بایستی با
هماهنگی سوپروایزر یا مسئو بخش و مربی صورت گیرد و در اسرع وقت نیز بران گردد .

-

در خصوص مسائل مربوط به کارورزی با مربی بالینی و مدیر گروه تماس بگیرید.

-

استفاده از گوشی تلفن همراه و سایر وسایل صوتی و تصویری در داخل بخش ا اکیداً ممنوع می باشد.

شرکت در کارگاه ورود به عرصه الزامی است.

