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 بسمه تعالی                                                                               

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 زینب)س(دانشکده پرستاری حضرت 

 های علمی دانشجویان کارشناسی هوشبری دفترچه ثبت روزانه فعالیت
" Log Book " 

 

 ICU عرصهدرس : کارآموزی در

 ICUبخش :

 )ع( الرستان بیمارستان : امام رضا

 

 اطالعات دانشجو:

 

 نام خانوادگی:                                                                      :نام

 

 شماره دانشجویی:                                          سال ورود:       

 

 تاریخ شروع دوره:                                                  :                 نیمسال تحصیلی
 

 مربی دوره : 

 

 : سرکارخانم سیفیتدوین

 98بهمن ماه  تاریخ بازنگری: 
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 :Log bookهدف و جایگاه آموزشی 

(، دفترچه ای است که ضمن بیان اهداف کلی درس و روند دوره، عملکرد دانشجو را در این درس Log bookگزارش روزانه)

اصلی جهت ارتقاء کیفیت می  های ثبت می نماید. پایش عملکرد دانشجویان در فرآیند آموزش یکی از ارکانو در این دوره 

عالوه بر ارائه مطالبی به عنوان راهنمای مطالعاتی، ابزاری جهت ارزشیابی یاد گرفته های دانشجو و  Log bookباشد و هدف 

 .ارزیابی برنامه آموزشی دانشکده نیز می باشد

 

 Log book:  تکمیل چگونگی 

  تایید استاد مربوطه برسانید، قبل از  بهدفترچه را به طور روزانه، شخصا تکمیل نموده و در پایان هر واحد کارآموزی

تعیین شده از سوی گروه در صورت عدم یادگیری یک    Requirementواتمام دوره با توجه به اهداف کلی درس 

 هر مرحله، موضوع، به اطالع استاد مربوطه رسانده شود. رمهارت و وجود سوال د

 وظف است آن را به گروه ه را ضروری بداند، دانشجو مدر هر زمانی که گروه آموزشی بررسی و ارزیابی این مجموع

      تحویل دهد

 .درپایان دوره فرم تکمیل شده را جهت تحلیل و بررسی به مسئول گروه مربوطه تحویل نمایید 

  در پایان دوره کارشناسی ارائه مجموعه تکمیل شده جهت شرکت درامتحان جامع وانجام امور فارغ التحصیلی الزامی

 است.

 

 توصیه ها و مقررات:

 
 .تکمیل فرم توسط دانشجو و تایید آن توسط استاد مربوطه در هر روز الزامی می باشد 

 .رعایت کامل مقررات درون بخشی که در همین دفترچه اعالم شده، ضروری است 

 .است عدم بدیهی  لطفا در کمال دقت، صداقت و بدون مخدوش شدن اطالعات، به تکمیل این دفترچه اقدام نمایید

 تکمیل مناسب، موجب تضییع حقوق شما خواهد شد.

 .این دفترچه، پس از تکمیل روزانه در بخش بایگانی می گردد 

 ود در آن به عهده دانشجو می باشددر صورت مفقود شدن مسئولیت از بین رفتن اطالعات موج. 
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 شرح کارآموزی:

ستری در بخش  شنا کردن فراگیران با نحوه مراقبت از بیمار ب سبی درامر ICUآ سب مهارت ن ستری وک مراقبت از بیمار ب

 دراین بخش با استفاده از چهارچوب فرآیند پرستاری واصول ومفاهیم آموخته شده درواحد نظری

 اهداف یادگیری : 

 ام موارد زیر باشند:ه قادر به انجفراگیران انتظارمی رود که درپایان دوراز 

بررسییی بیمار را با اسییتفاده از الگوی ارائه شییده وتمامی منابع اطالعات مربوی به بیمار) خود بیمار ، پرونده ، نتای   -1

 نیک ( وخانواده بیمار به درستی انجام دهد.یآزمایشگاهی وپارا کل

 اطالعات بدست آمده را تجزیه وتحلیل کند.-2

 های پرستاری بیمار براساس اطالعات گرد آوری شده باشد.قادر به بیان تشخیص -3

 اهداف مراقبتی از بیمار بستری را با استفاده از معیارهای قابل دستیابی تعیین کند.-4

 تدابیر مراقبتی ازبیمار دربخش ویژه راتعیین وانجام دهد. -5

 شده ارزشیابی کند.مراقبتی از بیمار بستری دربخش را براساس اهداف تعیین نامه تاثیر بر-6

 تعیین کند. GCSسطح هوشیاری بیمار را براساس -7

 مراقبتهای الزم جهت پیشگیری از بروز عوارض ناشی از بی حرکتی وبستری طوالنی مدت را انجام دهد.-8

 مکانیسم اثرات داروهای مورد استفاده را همراه با عوارض جانبی آنها بیان کند-9

 ارد قابل توجه را گزارش کند.و( را با دقت انجام داده و مSPO2  , I&O ,CVP V/S,مانیتورینگ بیمار ) ریتم قلب ، -10

 مراقبتهای الزم از لوله تراشه یا تراکئوستومی را به درستی انجام دهد.-11

 رعایت نکات الزم به روش استریل انجام دهد. ساکشن راه هوایی مصنوعی را با دقت وبا-12

 عمل آورد.ه وسیستم در ناژ آن مراقبت صحیح ب Chest tubeاز-13

 را به درستی انجام دهد. ABGنمونه خون شریانی تهیه نموده وتفسیر ساده نتای  -14

 انواع روشهای تهویه مکانیکی با فشارمثبت را نام برده وتاثیر روش مورد استفاده در بیماررا به درستی ارزیابی کند.-15

 از بیمار تحت تهویه مکانیکی را به روش درست انجام دهد.مراقبت -16

17-CV LINE عمل آورده واندازه گیری ه بیمار مراقبت صحیح را بCPV .را به درستی انجام دهد 

 .گزارش پرستاری را براساس اصول استانداردومقررات بیمارستان به طور کامل ودقیق ثبت کند-18

 

 

 گذراندن این کار آموزی بنویسید:ز انتظارات یادگیری خود را ا 
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بالینیهای  محیط  در  صفات عمومی دانشجویان  

 

 

صفات 

 عمومی
 معیارها

 امتیاز

غیر قابل  بندرت گاهی اغلب همیشه

 لقبو

مشاهده 

 نشد

وقت 

 شناسی

       درمحل کارآموزیحضور به موقع -1

       انجام به موقع وظایف محوله و مراقبت از بیمار در طی شیفت-2

       ارائه به موقع تکالیف محوله-3

       نداشتن غیبت-4

وضعیت 

 ظاهر

داشتتتتن یونیفرم منا:تتتب ش رویو، :تتتفیدر تمی ر مرتب ر بلند و راحت با آرم -5

شکی مقنعه م-ایرکفش راحت وبدون صدا وجلوبستهدانشگاه ر شلوار مشکی یارچه 

 بلند)خانم ها(

      

:تفاده از آرایش  -6 :تفاده از زیورآالت)خانم ها( و عدم ا شتن آرایش و عدم ا ندا

 غیر متعارف صورت و مو)آقایان( 

      

       نصب کارت شنا:ایی معتبر روی مقنعه)خانم ها( و جیب باال)آقایان( -7

مسئولیت 

 پذیری

       احساس مسئولیت در قبال نیاز های آموزشی بیمار-8

شکالت بیمار همراه با  -9 شی و ییگیری م شرکت فعال در کلیه فعالیت های آموز

 رفتارهای خالقانه

      

       ارائه گ ار، و مستندات بطور صحیح -10

 عالقمندی
       های کسب شده تمایل به یادگیری مهارت های جدید و تقویت مهارت -11

       انجام امور با عالقه و رضایت و به شکل داوطلبانه -12

رعایت نظم 

 ودقت

       ا:تفاده موثر از :اعات کارآموزی-13

       برنامه ری ی صحیح جهت انجام امور محوله با در نظر گرفتن اولویت ها-14

       دقت در انجام امور محوله -15

انتقاد 

 پذیری

       یذیر، انتقادات وارده وتال، درجهت اصالح آن ها  -16

تفکر 

 انتقادی

       مانی از طریق برر:ی صحیحرشنا:ایی مشکالت بیمار و خانواده و محیط د -17

       در نظر گرفتن اولویت ها در حل مشکالت و ارائه مراقبت ها -18

اعتماد به 

 نفس

       موقعیت های چالش برانگی قدرت اظهار نظر در  -19

       اب و وابستگی و به شکل صحیحرانجام امور محوله بدون اضط -20

رعایت 

اصول 

 ارتباطی

       همکاری و رفتار مودبانه و احترام آمی  با یر:نل و همکاران -21

       همکاری ورفتار احترام آمی  با مربی و همکال:ی ها-22

یاز و برقراری  -23 باط صتتتحیح و توام با ادب با بیمار و خانواده بر ا:تتتاس ن ارت

 متنا:ب با :طح درک آن ها
      

حفظ 

ایمنی، 

خلوت و 

کنترل 

 عفونت

       privacy رعایت اصول -24

       برر:ی ایمنی محیط و بکارگیری تدابیر ضروری -25

       شستشوی موثر د:ت ها و کوتاه نگه داشتن ناخن ها -26

       رعایت اصول و مقررات کنترل عفونت -27

رعایت 

اصول 

 اخالقی

       ارائه دانش ر اطالعات و راهنمایی های الزم به بیمار و خانواده -28

       شرکت دادن بیمار و خانواده در تصمیم گیری های درمانی-29

       محرمانه نگه داشتن اطالعات مربوط به بیمار-30
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 "مهارتهای حرکتی"

 

 

  

 روش ارزشیابی مراحل عملیاتی عنوان

بطور کامل 

             انجام

 می دهد

نسبتاً کامل 

           انجام

 می دهد

باراهنمایی 

  کامل انجام 

 دهد می

ناقص انجام 

 می دهد

توانایی انجام 

 را ندارد کار

مشاهده 

 نشد

کسب 

مهارت 

درمراقبت 

از بیماران 
ICU 

ماران -1 ی خورد  ب بر هان  مرا ه و

 وارتبای مناسب برقرارکند.

اصییول وقوانین پذیرش بیمار در  -2

ICU .را رعایت واجرا کند 

هداری و -3 ماده سیییازی ، نگ درآ

سایل وتجهیزات  ستفاده از و  ICUا

 مشارکت نماید.

با -4 ماران  بت از بی اصییول مراق

 وضعیت بحرانی را بکارببرد.

کار گیرد ودر  CPCRاصییول -5 را ب

 عملیات آن شرکت نماید.

سایل وامکانات -6 سازی و درآماده 

یاز جهت  مشییارکت  CPCRمورد ن

 کند.

کاردیو گرافی -7 مار الکترو  از بی

 بعمل آورد

دراداره راه هوایی بیماربسییتری  -8

یی  ICUدر  هوا بت  از راه  ق مرا و

 مشارکت کند

سل -9 سیژن ، آئرو صول تجویز اک ا

وای تنفسییی را ومرطوب سییازی ه

 بکارببرد.

ستفاده از -10 سازی وا صول آماده  ا

 دستگاه الکتروشوک را بکار گیرد.

نده از -11 مات پیشییگیری کن قدا ا

ضه دربیماران دچار اغماء  ایجاد عار

 را انجام دهد.

روشییهای پیشییگیری از ایجاد -12

برای  بوز و...  م ترو تر ،  خم بسیی ز

 بیماران را بکار ببرد.

نتقال خون و عوارض ناشییی از ا-13

ناسییایی ،  های آن را شیی فرآورده 

 گزارش ودر رفع آن مشارکت نماید.

روشییهای مختلف درجه بندی  -14

 وخامت حال بیماران را بکار ببرد.

 

 

 

 مشاهده

 

 عملکرد 

 

 

سییییواالت 

هی  فا شییی

 وکتبی

 

 

 چک لیست

 

 

 

 

 مهارت 
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 روزانه های برنامه روزانه دانشجویان جهت بحث

 ارزیابی مباحث مورد بحث 

  شدن دانشجویان با نحوه کار در بخش وامکانات ووسایل آشنا روز اول

  نحوه بررسی ومراقبت ازبیمار با اختالل سطح هوشیاری روز دوم

  ABGاختالالت اسید وبازوتفسیر  روز سوم

  های تهویه مکانیکی با فشار مثبت اصول و روش روزچهارم

  چگونگی مراقبت از بیمار تحت تهویه مکانیکی پنجمروز 

  جدا سازی  بیمار از تهویه مکانیکی روز ششم

  ICUداروهای اختصاصی مورد استفاده در  روز هفتم

  زمون عملیوآ CPR روزهشتم

 

 = نیاز به مطالعه بیشترداردC  = متوسطB  = مطلوبAراهنمای ارزیابی  : 

 

 مورد(مطالعه دارویی ) دو 

   نام دارو

   دسته دارویی

   نحوه تجویز دارو

   دوز دارو

   مدت زمان تجویز دارو

   ساعت تجویز دارو

مهمترین موارد استفاده براساس 

 کتاب

  

   علت استفاده دراین بیمار

   ویژگیهای بارز این دسته دارویی

   نتایج استفاده از دارو دراین بیمار

   براساس کتابمهمترین عوارض 

   عوارض دارو دراین بیمار

   مراقبتهای انجام شده

   نکات آموزشی به بیمار
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 ( Case reportمعرفی مورد )

  تشخیص پزشکی

 ی بیماریژخالصه ای از پاتو فیزیولو

 

 

 

 خالصه ای از عالیم ونشانه های بیماری

 

 

 

 خالصه ای از روشهای درمان بیماری

 

 

 

 بیمار مورد نظربررسی وشناخت 

 

 

 

 تشخیص های پرستاری به ترتیب اولویت

 

 

 

 اقدامات پرستاری مورد نیاز به ترتیب اولویت

 

 

 

 اقدامات اجرا شده

 

 

 

 

 ارزشیابی اقدامات
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 گزارش روزانه :

 

 لطفاً یک نمونه از گزارش پرستاری برای بیماری که مراقبت آن را به عهده داشته اید را دراین قسمت ثبت نمائید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاریخ لطفاً خالصه ای از فعالیتهای آموزشی انجام شده خود را دربخش ثبت نمائید

  

 

 

 

 

 

 نکات آموزشی یاد گرفته شده
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"جدول ارزشیابی دانشجو در طول دوره "  

 مالحظات نمره دانشجو نمره استاندارد موارد ارزشیابی

   نمره3 دانشجوصفات عمومی 

   10 صفات اختصاصی دانشجو

   4 : تکالیف دوره

   1 شرکت فعال درراند بالینی-1

   1 ارائه کنفرانس بالینی-2

   1 ارائه کنفرانس  دارویی-3

   1 گزارش پرستاری -4

   Post test 2امتحان 

   Case report 1ارائه 

   نمره 20 جمع نمره

 

 

 

 

 


