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مقدمه
در طي دوره کارآموزی دانشجويان با روشهای تشخيصي مورد استفاده در اختالالت قلبي و عروقي از قبيل  ، EKGاکوکارديگرافي  ،کاتتريزاسيون
…  .آشنا مي شوند و در طي اين دوره براساس فرايند پرستاری از بيماران مبتال به بيماريهای قلبي و عروقي مراقبت مي نمايند .همينطور مهارت
آموزش های الزم در مورد آمادگيهای قبل از روشهای تشخيص  ،آموزش حين ترخيص به بيمار را کسب خواهند نمود .

هدف کلی
دانشجويان از بيماران مبتال به اختالالت قلبي و عروقي براساس فرآيند پرستاری مراقبت نمايند.

اهداف رفتاری
در پايان اين دوره از دانشجويان انتظار مي رود :
-

بيماران تحت مراقبت را بطور صحيح براساس فرم ارائه شده در هر شيفت مورد بررسي و شناخت قرار دهند .

 براساس اطالعات حاصل از بررسي و شناخت بيماران تشخيصهای پرستاری منحصر به فرد را برای بيماران ليست نمايند . براساس هر تشخيص پرستاری مراقبت های صحيح پرستاری را برنامه ريزی و اجرا نمايند . در زمينه آزمايشهای خون (روتين بيماران قلبي) قبل از اخذ نمونه به بيمار آموزش دهند . -حداقل در دو بيمار نحوه صحيح گرفتن الكتروکارديوگرام  10ليه را بكار ببندند .

 حداقل در يك بيمار آموزشهای الزم را در زمينه آمادگيهای قبل از آنژيوگرافي و پس از آنژيوگرافي در مورد مراقبت از خود ارائه دهند . -مراقبتهای قبل و بعد از دارو درماني را در بيماران قلبي اجراء نمايند .

 آموزشهای حين ترخيص را حداقل در مورد يك بيمار قلبي  (CHF, UA, MIعفونتهای قلبي ،بيماريهای دريچه ای …  )..بكار گيرند . روشهای تشخيصي بيماريهای قلبي از جمله اکوکارديوگرافي ،تست ورزش  ،کاتتريزاسيون را دنبال نمايند . در صورت بروز عالئم هشدار دهنده (مانند سرفه تنگي نفس ،CHEST. Pain ،سمع رالهای ريوی) بخصوص در بيماران  POST.MIباهماهنگي پزشك ،مربي و مسئولين بخش اقدامات مقتضي را بكار گيرند .
 ضمن آگاهي از بروز  Chest. Painبعنوان يك زنگ خطر ،در صورت بروز درد بيماران قلبي اقدامات مقتضي را با هماهنگي پزشك ،مربيو مسئولين بخش بكار گيرند .
 -روشهای درست اکسيژن درماني را اجرا نمايند .

روش تدریس و نحوه انجام کارآموزی
انجام مراقبت بر بالين بيمار همراه با مربي
ارائه راند آموزشي( )case reportبر بالين بيمار
ارائه پوستر و پمفلت آموزشي
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حضور فعال دانشجو در بخش
مراقبت از بيماران توسط دانشجويان تحت نظارت مربي يا پرستار بخش

مسئولیت ها و فعالیت های فراگیران
حضور به موقع در بخش
رعايت مقررات بخش
حفظ شئونات اسالمي
تحويل و تحول بيمار
انجام مراقبتها بر اساس اهداف رفتاری

روش ارزشیابی دانشجو


بر اساس فرم های ارزشيابي موجود در  (Log Bookدفترچه ثبت فعاليتهای کارآموزی) مي باشد.



ارزيابي روش انجام و ارائه تكاليف باليني(کنفرانس باليني ،مطالعه موردی)



تهيه پمفلت های آموزشي برای مددجويان



کسر نمره و جبران دو برابر مدت غيبت در صورت غيبت غير موجه



جبران برابر مدت غيبت در صورت غيبت موجه (بررسي در شورای گروه)

*** دانشجويان مجاز به انجام جابجايي گروهها بدون مجوز گروه نيستند (جابجايي بدون مجوز گروه به منزله غيبت در گروه مشخص
شده مي باشد)
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«دفترچه ثبت فعالیتهای کارآموزی و کارآموزی در عرصه»
دانشجویان پرستاری

()LOG BOOK
گروه آموزشی پرستاری
اطالعات دانشجو"

نام  ،نام خانوادگي:
سال ورود:
شماره دانشجويي:
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دانشجوی گرامی
دفترچه پیش رو حاوی اصوو کارآموزی و کارآموزی در عرصوه رشوته پرستاری است که باارگیری آن درهتت ارتقا دانش و
توانمندی علمی و عملی شما برنامه ریزی گردیده است و نیز در حفظ و پیشبرد سالمت مددهو -خانواده -هامعه مفید و موثر خواهد
بود.ارزشیابی واحد کارآموزی بر اساس عملارد شما و تائید مربی مربوطه صورت می گیرد .خواهشمند است در حفظ و نگتداری آن
نتایت 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 دانشاده (پوشیدن روپوش سفید و تمیز ،شلوار مشای ،عدم استفاده از شلوار هین ،کفش
مناسب هلوبسته) و استفاده از کارت شناسایی،اتیات 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 ،همااران ،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 هابجایی و یا عدم اماان حضور در شیفت به دلیل بیماری بایستی با
هماهنگی سوپروایزر یا مسئو بخش و مربی صورت گیرد و در اسرع وقت نیز هبران 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 بخشتا اکیداً ممنوع می باشد.

شرکت در کارگاه ورود به عرصه الزامی است.

دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان
طرح درس بالینی دروس کارآموزی پرستاری

(بخش قلب)

متارتتای ضروری
آشنایی با سیستم قلب و عروق
انجام معاینات فیزیای الزم
وضعیت دادن بیمار
آموزش کنتر استرس
اکسیژن تراپی با وسایل مختلف
مراقبتهای حین اکسیژن تراپی
آماده کردن بیمار هتت انجام آزمایشوات تشوخیصووی و
گرافیها
گرفتن نوار قلب
تفسیر نوار قلب طبیعی
ارسا نمونه آزمایشات خونی
تفسیر برگه آزمایشات
آموزش محدودیت فعالیت
مراقبت از بیماران مبتال به مشاالت قلب عروق
انجام بانداژکشی
مراقبت روانی از بیمار و همراهان
مراقبتهای دارویی
کنتر انواع نبضهای محیطی
کنتر فشار خون در وضعیتهای مختلف

نحوه انجام کار
مستقل

با راهنمایی

تاریخ .نام و امضا استاد
مشاهده
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نظر و پیشنهادات مربی :امضا ،تاریخ



نظر و پیشنهادات دانشجو :امضا ،تاریخ



دانشجوی گرامی لطفا یکی از تجارب بالینی (خوب یا بد ) خود را در این بخش بنویسید.

