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 سمه تعالیبا

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زینب)س(
 کارشناسی  هوشبری دفترچه ثبت روزانه فعالیت های عملی دانشجویان

"LOG BOOK" 

 

 (PACUواحد مراقبت های پس از بیهوشی) -درس : کارآموزی در عرصه بیهوشی و سرویس درد

 بخش : اتاق عمل

 بیمارستان : امام رضا )ع( الرستان

 

 اطالعات دانشجو:

 نام خانوادگی:                                                                     :نام

 شماره دانشجویی:                                       سال ورود:       

 تاریخ شروع دوره:                                                 :                 نیمسال تحصیلی

 

 مربی دوره :

 

 

 

 سرکارخانم سیفی: تدوین

 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 Log bookگزارش روزانه )

این درس ودر این دوره ثبت می نماید. پایش عملکرد دانشجویان در فرآیند آموزش یکی از ارکان های اصلی جهت 

تی، ابزاری جهت ارزشیابی عالوه بر ارائه مطالبی به عنوان راهنمای مطالعا Log bookارتقاء کیفیت می باشد و هدف 

 .یاد گرفته های دانشجو و ارزیابی برنامه آموزشی دانشکده نیز می باشد

 

 Log book:  تکمیل چگونگی 

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

تعیین شده از سوی گروه در    Requirementوبرسانید، قبل از اتمام دوره با توجه به اهداف کلی درس 

 هر مرحله، موضوع، به اطالع استاد مربوطه رسانده شود. رصورت عدم یادگیری یک مهارت و وجود سوال د

 ه را ضروری بداند، دانشجو موظف است آن را در هر زمانی که گروه آموزشی بررسی و ارزیابی این مجموع

      به گروه 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.

 

 صیه ها و مقررات:تو

 

 .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 

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

 عدم تکمیل مناسب، موجب تضییع حقوق شما خواهد شد. است

 .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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 اهداف کلی آموزش دوره: 

 بصورت عملی دراتاق عمل.اجرای اهداف آموخته شده دردروس تئوری  -1

را شرح داده و اجرا  PACUدرپایان دوره دانشجو قادر باشد ساختار، وسایل ، تجهیزات وداروهای مورد نیاز  -2

 نماید.

 رعایت موازین انسانی واخالقی درقبال بیمار ، همراهان و رعایت موازین شرعی -3

 

 :(Requirement)های آموزش حداقل

  پذیرش درمورد اصول  10حداقلPACU .را اجرا نماید 

  مورد اطالعات بیماران  10حداقلPACU .را ثبت وگزارش نماید 

  مورد درفعالیتهای بیهوشی مشارکت فعال داشته باشد. 8حداقل 

  مورد اصول آماده سازی داروها ، تجهیزات وحمایت های درمانی  8حداقلPACU .را بکار ببرد 

  ازجنبه روانی برای و درآماده سازی بیمار  ارتباط مناسب برقرار نمایدمورد با بیمار واطرافیان  5حداقل

 عمل مشارکت نماید.

  مورد عوارض احتمالی  5حداقلPACU  را شناسایی ، ثبت وگزارش نموده ودرخصوص پیشگیری اقدامات

 مناسب انجام دهد.

  نماید.های تجویز اکسیژن را شناخته در اداره راه هوایی مشارکت  مورد راه 3حداقل 

  مورد از بیمار 5حداقل PACU  .مراقبت بعمل آورده ودر امر ترخیص او اقدامات الزم را انجام دهد 

  مورد اقدامات اصولی پیشگیری وکنترل عفونت بیمارستانی را بکار ببرد. 3حداقل 

 

 مقررات درون بخشی :

  با شان دانشجو وآراستگی محیط کارآراستگی ظاهری متناسب 

  شامل روپوش دارای آرم دانشگاه با اتیکت شناسائیپوشش مناسب 

  اخالقی در برخورد با مسئولین بخش ، پرسنل و بیمارانرعایت اصول 

  .رعایت قوانین آموزشی مربوط به حضور وغیاب 

 عدم هرگونه جابجایی در برنامه آموزشی  بدون هماهنگی با مسئولین 

 ضور ، معاینه وانجام کار.تحویل فرم پرشده با تائید مربی مربوطه مبنی بر ح 
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 فهرست مطالعاتی دانشجو:

1. Basics of Anesthesia. Robert k. Stoelting. Ronald Miller. Latest ed. 

2. Nurse Anesthesia Nagelhout.j & et al. Latest ed. 

3. Respiratory care Equipment, Richard D. etal . Latest . 

4. Text book of Anesthesia. A. R Aitkenhead, G smith Latest ed. 

5. Anesthesia and co - Existing disease. Robert k.stolting ; Stephen F . 

Dierdorf. Latest ed. 

6. Clinician ‘s Guide to pain. T. W. I Lovel and W. U. Hassan Latest 

ed. 

7. Introduction to Anesthesia. Dripps & etal . Latest ed. 

 

 

 

 مهارت هایی که دانشجو در طول دوره باید بیاموزد:

 مهارتهای شناختی:

 PACU آشنایی با دانشجویان با بخش

 مهارتهای نگرشی :

 PACUدرک اهمیت مراقبت از بیماران دربخش 

 مهارتهای حرکتی:

 PACU کسب مهارت درپذیرش بیمار در
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 صفات عمومی در محیط بالینی

  

 معیارها صفات عمومی

 امتیاز

مشاهده  غیر قابل قبول بندرت گاهی اغلب همیشه

 نشد

 وقت شناسی

       حضور به موقع درمحل کاراموزی-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

یونیفرم مناسب : روپوش سفید، تمیز، مرتب ، بلند و راحت با آرم دانشگاه ، شلوار مشکی پارچه ای،کفش داشتن -5

دراتاق عمل روپوش سبز یا آبی براساس مقررات -مقنعه مشکی بلند)خانم ها( -راحت وبدون صدا وجلوبسته

 بیمارستان

      

       نداشتن آرایش و عدم استفاده از زیورآالت)خانم ها( و عدم استفاده از آرایش غیر متعارف صورت و مو)آقایان(  -6

       نصب کارت شناسایی معتبر روی مقنعه)خانم ها( و جیب باال)آقایان( -7

 مسئولیت پذیری

       احساس مسئولیت در قبال نیاز های آموزشی بیمار-8

       شرکت فعال در کلیه فعالیت های آموزشی و پیگیری مشکالت بیمار همراه با رفتارهای خالقانه -9

       ارائه گزارش و مستندات بطور صحیح -10

 عالقمندی

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

       داوطلبانهانجام امور با عالقه و رضایت و به شکل  -12

 رعایت نظم ودقت

       استفاده موثر از ساعات کارآموزی-13

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

       دقت در انجام امور محوله -15

       پذیرش انتقادات وارده وتالش درجهت اصالح آن ها  -16 انتقاد پذیری

 تفکر انتقادی

       شناسایی مشکالت بیمار و خانواده و محیط درمانی از طریق بررسی صحیح -17

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

 اعتماد به نفس

       قدرت اظهار نظر در موقعیت های چالش برانگیز -19

       وابستگی و به شکل صحیح انجام امور محوله بدون اضطراب و -20

رعایت اصول 

 ارتباطی

       همکاری و رفتار مودبانه و احترام آمیز با پرسنل و همکاران -21

       همکاری ورفتار احترام آمیز با مربی و همکالسی ها-22

       سطح درک آن ها برقراری ارتباط صحیح و توام با ادب با بیمار و خانواده بر اساس نیاز و متناسب با -23

حفظ ایمنی، 

خلوت و کنترل 

 عفونت

       privacy رعایت اصول -24

       بررسی ایمنی محیط و بکارگیری تدابیر ضروری -25

       شستشوی موثر دست ها و کوتاه نگه داشتن ناخن ها -26

       رعایت اصول و مقررات کنترل عفونت -27

رعایت اصول 

 اخالقی

       ارائه دانش ، 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"

 

 

 اد واشکاالت دانشجو:ثبت توصیه های است

 مراحل عملیاتی عنوان

ارزشیابیروش   

کامل بطور 

انجام             

ی دهدم  

کامل انجام           نسبتاً 

 می دهد

راهنمایی کامل با

 انجام   می دهد

ناقص انجام 

 می دهد

توانایی انجام 

 کاررا ندارد

مشاهده 

 نشد

کسب مهارت 

درپذیرش بیمار 

 PACUدر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادامه جدول

همراهان متناسب با سن  و با بیمار-1

 ارتباط برقرارنماید.

 

را اجرا  PACUاصول پذیرش بیمار در-2

 نماید.

 

اطالعات وآزمایشات مربوط به بیماران -3

 را بررسی وثبت کند.  PACUبخش 

 

با  PACUدربیهوش کردن بیمار در -4

 تیم بیهوشی مشارکت کند.

 

درآماده سازی ، نگهداری و استفاده  -5

مشارکت  PACUاز وسایل وتجهیزات 

 نماید.

 

را PACU عوارض احتمالی در-6

شناسایی و به موقع در رفع آنها اقدام 

 الزم انجام داده و گزارش کند.

 

 

اصول وروش های مختلف تجویز -7

اکسیژن را ) اکسیژن مرطوب( را بکار 

 گیرد.

 

ایی با روشهای اصول اداره راه هو -8

 مختلف را اجرا نماید.

 

تدابیروتمهیدات الزم در مراقبت از -9

 را بکارببرد. PACUبیماران 

 

اقدامات پیشگیری کننده از ایجاد -10

 عارضه دربیماران را انجام دهد.

 

اقدامات الزم در ریکاوری برای  -11

 بیماران سرپایی را بکار گیرد.

 

ترخیص شرایط ومعیارهای الزم برای  -12

 بیماران را بکار ببرد.

 

دراقدامات پیشگیری کننده وکنترل  -13

 PACUعفونت ، بیمارستانی در بخش 

 مشارکت نماید.

 

 

 مشاهده عملکرد

 

 

 

 تبیسواالت شفاهی وک

 

 

 

 

 چک لیست

 

 

 

 مهارت
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 جدول ثبت کلی دستورالعملهای بیهوشی

 

تشخیص  بخش/ بیمارستان  تاریخ دستورالعمل

 بیمار

امضاء 

 مربی

 مالحظات

      ارزیابی قبل ازعمل

      ارزیابی قبل ازعمل

      انتخاب نوع بیهوشی با نظر متخصص بیهوشی

      آماده سازی اتاق عمل 

      آماده سازی اتاق عمل

      مانیتورینگ فیزیولوژیک ودسترسی به عروق 

      اداره کردن بیهوشی درحین عمل جراحی

      اداره کردن بیهوشی درحین عمل جراحی

Premedication       

      مانیتورینگ

      مانیتورینگ

      مانیتورینگ

      القاء بیهوشیکمک در 

      القاء بیهوشیکمک در 

      اداره راه هوایی

      اداره راه هوایی

      نگه داری  وحفظ بیهوشی 

      نگه داری  وحفظ بیهوشی 

      بیدار نمودن بیمار

      بیدار نمودن بیمار

      مشکالت احتمالی درحین عمل جراحی وارائه راه حل
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تشخیص  بخش/ بیمارستان  تاریخ دستورالعمل

 بیمار

امضاء 

 مربی

 مالحظات

      قبل از عملچک کردن ساکشن 

      قبل از عملچک کردن ساکشن 

      چک کردن فشار اکسیژن در لوله مرکزی و کپسول

      چک کردن ماشین بیهوشی 

      چک کردن ماشین بیهوشی

      چک کردن ماشین بیهوشی

      چک کردن الرنگوسکوپ

      چک کردن الرنگوسکوپ

       ETTچک کردن 

       ETTچک کردن 

      مصنوعی دهانی Air wayچک کردن 

      مصنوعی بینی Air wayچک  کردن 

      کاتتر Esophagealچک کردن 

 

      چک کردن پالس اکسی متر

      چک کردن پالس اکسی متر

      چک کردن کاپنو گرافی

      چک کردن کاپنو گرافی

      Vasopressorآماده نمودن داروهای 

      Sedativeآماده نمودن داروهای 

       Hypnoticآماده نمودن داروهای 

آمادگی جهت تبدیل درصد به میلی گرم در سی سی 

 از داروها

     

      آماده نمودن داروهای مخدر کوتاه اثر وطوالنی اثر
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 مالحظات امضاء مربی تشخیص بیمار بخش/ بیمارستان  تاریخ دستورالعمل

      از خطای داروییاجتناب 

      آماده نمودن بتادین

      آماده نمودن ژل

       Styletآماده نمودن 

      آماده نمودن الرنگوسکوپ فیبروپتیک

      آماده  نمودن تخت اتاق عمل 

      آماده نمودن پوزیشن مناسب ومطلوب جراح وبیهوشی

      وبیهوشیآماده نمودن پوزیشن مناسب ومطلوب جراح 

      آماده  بودن دستگاه دفیبریالتور

      چک دستگاه دفیبریالتور

      چک کردن آالرمهای مختلف 

      جهت بی حسی شناخت لندمارکهای سطحی استاندارد

       Localشناخت انواع داروها جهت بی حسی 

      شناخت انواع داروهای بیهوشی استنشاقی

       Antagonistشناخت داروهای 

      شناخت انواع ماسکهای صورت واندازه های آن 

      شناخت انواع تیغه های کاربردی الرنگوسکوپ

      های جراحی Positionشناخت انواع 

      و عوارض آن Positioningدقت در 

      وخطرات همراه Transportدقت در 

      از آنها شناخت فلومترها ومراقبت

      Laryngeal maskشناخت وکاربرد 

      ی بیهوشیعوارض حتمی واحتمالی داروها
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 جدول ثبت کلی دستورالعملهای بیهوشی

 

 مالحظات امضاء مربی تشخیص بیمار بخش/ بیمارستان  تاریخ دستورالعمل

      ی بیهوشیعوارض حتمی واحتمالی داروها

      درمانوس نمودن محیط نا آشناکمک وراهنمایی بیمار 

      حفظ امنیت بیمار

      رفع استرس و اضطراب بیمار

      تصمیم آگاهانه  ورضایت عمل

      حفظ حقوق بیماران

      آگاهی از فارماکوکنیتیک داروها

      آگاهی از فارماکوکنیتیک داروها

      در ریکاوری عمومیمراقبتهای 

      در ریکاوری عمومیمراقبتهای 

      در ریکاوری ویژهمراقبتهای 

      در ریکاوری ویژهمراقبتهای 

      اصول ترخیص از ریکاوری

      تعامل با سایر اعضاء تیم

 

 

 عناوین کنفرانس ، ژورنال کالب

 مالحظات وتائید مربی امتیاز موضوع وخالصه محتوا تاریخ
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 ثبت خاطرات  وتجربیات شاخص بالینی:

 

 

 

 

 

 

 

 جدول ارزشیابی دانشجو در طول دوره 

 مالحظات نمره دانشجو نمره استاندارد موارد ارزشیابی

   3 صفات عمومی دانشجو

    12 صفات اختصاصی دانشجو

    2 شامل: تکالیف دوره

   1 .کنفرانس بالینی1

   1 .ژورنال کالب2

   2 پایان بخشامتحان 

    1 ارزیابی مسئول بخش

   نمره  20 جمع نمره

 

 

    ءامضا                                                                          نظرات و پیشنهادات مربی : 

 

 امضاء                                                                      نظرات و پیشنهادات دانشجو : 


