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هذف و جایگاه آهوزضی LOG BOOK
گسارش ريزاوٍ ( ،)LOG BOOKدفترچٍ ای است کٍ ضمه بیان اَذاف کلی درس ي ريوذ ديرٌ ،ػملکرد داوطجً را در ایه
درس ي در ایه ديرٌ ثبت می ومایذ.پایص ػملکرد داوطجًیان در فرایىذ آمًزضی یکی از ارکان اصلی جُت ارتقا کیفیت می باضذ
ي َذف  LOG BOOKػاليٌ بر ارائٍ مطالبی بٍ ػىًان راَىمای مطالؼاتی ،ابساری جُت ارزضیابی یاد گرفتٍ َای داوطجً ي ارزیابی
آمًزضی داوطکذٌ ویس می باضذ.

چگونگی تکویل LOG BOOK
 پس از کسب مُارت در َر مرحلٍ ،جذايل بایستی ضخصا تًسط داوطجً تکمیل گردد ي بٍ تاییذ استاد مربًطٍ رساویذٌ
ضًد.
 قبل از اتمام ديرٌ ،با تًجٍ بٍ اَذاف کلی درس ي ضريرتُای تؼییه ضذٌ از سًی گريٌ در صًرت ػذم یادگیری یک
مُارت ،مًضًع بٍ اطالع استاد مربًطٍ رساویذٌ گردد.
 در پایان ديرٌ ،فرم تکمیل ضذٌ جُت تحلیل ي بررسی بٍ استاد مربًطٍ تحًیل دادٌ ضًد.

توصیه و هرالبت ها
 تکمیل فرم َا تًسط داوطجً ي تاییذ آن تًسط استاد مربًطٍ در َر ريز کارآمًزی السامی می باضذ.
 رػایت کامل مقررات درين بخطی کٍ در َمیه راَىما اػالم گردیذٌ است ،السامی باضذ.
 لطفا در کمال دقت ،صذاقت ي بذين مخذيش ضذن اطالػات ،بٍ تکمیل ایه دفترچٍ اقذام وماییذ.
 در پایان تحصیل ارایٍ دفترچٍ تکمیل ضذٌ بٍ مىظًر اوجام امًر فارؽ التحصیلی السامیست.

اهذاف كلی آهوزش دوره
)1آضنایی با هحیط و همررات بخص هرالبتهاي ویژه للبی
)2كسب ههارت در بررسی و ضناخت بیوار با بیواري ػروق كرونر
 )3ارائه فرآینذ پرستاري هربوط به بیوار بستري در بخص CCU
)4كسب ههارت در تفسیر الکتروكاردیوگرام
 )5آضنایی با داروهاي بخص CCU
2

حذالل هاي آهوزضی ()Requirment
انتظار هی رود دانطجو در پایاى دوره لادر باضذ:
)1با اصًل ي مقررات ي يظایف پرستار در بخص  CCUآضىا ضًد.
)2از بیمار بستری در بخص مراقبتُای قلبی ضرح حال گرفتٍ ي مؼایىٍ فیسیکی قلب ي ػريق ي ریٍ را اوجام دَذ.
 )3طرز کار با دستگاٌ َای مًجًد در بخص (دستگاٌ  ،ECGماویتًر ،D/C shock ،پیس میکر ي)...را ضرح دَذ ي در صًرت لسيم
با دستگاٌ کار اوجام دَذ.
)4الکتريکاردیًگرام بیمار را تفسیر کىذ.
)5دیس ریتمی َای ضایغ را تطخیص دَذ ي مذاخالت درماوی ي مراقبت پرستاری ي درماوی مربًط بٍ َرکذام را تًضیح دَذ.
 )6تًاوایی گسارش وًیسی در بخص  CCUرا کسب ومایذ.
)7وتایج آزمایطات ي پريسیژرَای تطخیصی (اکًکاردیًگرافی ،تست يرزش) در بیماری ػريق کريور را تفسیر ومایذ ي پرستاری
قبل ،حیه ي بؼذ از تست َا را تًضیح دَذ.
)8گريٌ درماوی ،مکاویسم ،مًارد استفادٌ ،ػًارض جاوبی ي مراقبتُای پرستاری داريَای مًرد استفادٌ در بخص CCUرا بیان کىذ.
 )9فرآیىذ پرستاری مربًط بٍ بیماران بستری در بخص  CUUرا ارائٍ ومًدٌ ي آمًزضُای الزم بٍ بیمار ي خاوًادٌ را بیان ومایذ.

همررات دروى بخطی:
 داوطجًیان مًظف بٍ رػایت آییه وامٍ اجرایی کذ(پًضص مىاسب ) ي اخالق حرفٍ ای می باضىذ.
 داوطجًیان ملسم بٍ رػایت کلیٍ قًاویه ي مقررات داوطکذٌ،بیمارستان َا ي درماوگاٌ َا می باضذ.
 داوطجًیان تکالیف خًد را در زمان مقرر تُیٍ ي ارائٍ ومایىذ.
Log book کارآمًزی بایستی در طًل کارآمًزی تکیل گردد ي در پایان بٍ مربی مربًطٍ تحًیل ومایىذ.
References:
Urden L.D., Stacy K.M.& Laugh M.E. Critical care nursing: diagnosis and management, Elsevier – Health
Sciences Division
Patricia Gonce Morton R.N.P.D. & Dorriek. Fontaine R.N.P.D. Essentials of critical care nursing : A Holistic
Approach.
)Marino P.L. “The ICU Book” (last ed.
)Smeltzer S.C. & Bare B. “Brunner & Suddarth's Textbook of Medical-surgical Nursing”. (last ed.
Philadelphia: Lippincott.
)Bassampour Sh., Asadi Noghabi A.A & Zolfaghari M. “Critical Care Nursing ICU, CCU, Dialysis” (last ed.
Dubin D. “Rapid Interpretation of EKG,S
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ساختارآمًزش بالیىی کارآمًزی در عرصٍ مراقبتُای يیژٌ قلبی
محیط بالیىی:بخص َای CCUي پست آوژیًگرافی
اّذاف

هٌاتغ اػسشازظی-فؼالیر هشتی

ؿَاّذ یادگیشی

صهاى

اتضاس اسصؿیاتی

.1حذاقل اص  4تیواس تؼسشی

-هؼشفی هٌاتغ هاخز هؼسثش جْر

-هشاقثر تش اػاع

دس طَل

-هـاّذُ

دس تخؾ ccuتش اػاع

هطالؼِ

فشآیٌذخشػساسی

دٍسُ

-ساًذ تالیٌی سٍصاًِ

فشآیٌذ خشػساسی هشاقثر

-قشاس دادى فشم(تشسػی تیواساى

ًPresent-وَدى تیواس

-ػَاالذ ؿفاّی

کٌذ.

قلثی)دس اخسیاس داًـجَیاى

خَد تش اػاع فشآیٌذ

 -اسائِ فشآیٌذ

 ٍ case presentation-تحث ًوَدى

خشػساسی دس ساًذ تالیٌی

خشػساسی تصَسذ

دس هَسد آى طثق فشآیٌذ خشػساسی

-اسایِ آهَصؽ ّای الصم

کسثی

-ساًذ تیواساى ٍ زحَیل گشفسي تیواس تش

-زْیِ خوفلر آهَصؿی

اػاع فشآیٌذ خشػساسی

-2هاسکشّای

قلثی

(ٍ )Troponin & CPK
ػایش

آصهایـاذ

INR"PTT"PT,FBS,
…  Elect.,تیواس زحر

-هؼشفی هٌاتغ ٍ هَاخز هؼسثش جْر

 -گضاسؽ ًسایج

دس طَل

-هـاّذُ

هطالؼِ

آصهایـاذ تیواس خَد

دٍسُ

-ساًذ تالیٌی سٍصاًِ

 -اسائِ آهَصؿْای الصم تِ

-ػَاالذ ؿفاّی ٍ

تیواس

اهسحاى کسثی

هشاقثر خَد سا زفؼیش
ًوایذ
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ّویـِ

اغلة

گاّی

تِ ًذسذ

هـاّذُ

()1

()0/75

()0/5

()0/25

ًـذ

هالحظاذ

اتضاس اسصؿیاتی

صهاى

اّذاف

هٌاتغ اػسشازظی-فؼالیر هشتی

ؿَاّذ یادگیشی

-3حذاقل اص 2تیواس تیواس

-اًجام یک هَسد اخز ًَاس زَػط

-آهادگی ًوَدى تیواس ٍ

-هـاّذُ

تؼسشی دس تخؾًَccuاس قلثی

هشتی

زَظیح دسهَسد خشٍػیجش

-ساًذ تالیٌی

12لیذی تگیشد

-کوک تِ داًـجَ دس کاس تا

-اًسخاب هحل هٌاػة لیذّا

دػسگاُ ًَاس قلثی

زٌظین دػسگاُ(لیذّای ًَاسقلة،زٌظین ػشػرٍ،لساط)
 ثثر هـخصاذ تیواس،زاسیخ ٍ ػاػر اخز ًَاس قلة

-4حذاقل دٍ تیواس دس تخؾ سا

 -زَظیح دس هَسد ػولکشد

-زَظیح دادى تِ تیواس ٍ

تِ دػسگاُ هاًیسَسیٌگ هسصل

دػسگاُ

آهادُ ًوَدى ٍی

ًوایذ

کوک تِ داًـجَ دس ازصال تِ

-اًسخاب هحل هٌاػة لیذّا

دػسگاُ هاًیسَسیٌگ

-زٌظین دػسگاُ(صفحِ

هـاّذُ

ًوایؾّ،ـذاسّا،هحذٍدُ
فـاسخَى،خالغ اکؼیوسشی)

5

ّویـِ

اغلة

گاّی

تِ ًذسذ

هـاّذُ

()1

()0/75

()0/5

()0/25

ًـذ

هالحظاذ

اّذاف

هٌاتغ اػسشازظی-فؼالیر هشتی

ؿَاّذ یادگیشی

صهاى

اتضاس اسصؿیاتی

-5الکسشکاسدیَگشام تیواساى خَد

-هؼشفی هٌاتغ ٍ هَاخز هؼسثش

-زفؼیش ٍ زـخیص اًَاع

دس طَل

ػَاالذ ؿفاّی دس

سا زفؼیش ًوایذ .اًَاع دیغ

جْر هطالؼِ

دیغ سیسوی ّای قلثی تش

دٍسُ

ساًذ ٍ تحث ّای

سیسوی ّای قلثی ٍ زغیشاذ

 -هشٍس الکسشدکاسدیَگشام طثیؼی

اػاع ًَاس قلة تیواس

( طثق

گشٍّی

هشتَط تِ ایؼکوی ،صذهِ ٍ

تِ صَسذ تحث گشٍّی

 -زؼییي هحل ایؼکوی ،صذهِ

تشًاهِ

 -زفؼیش اػسشیح

ًکشٍص هیَکاسد سا زـخیص دادُ ٍ

-تحث گشٍّی ٍ زثادل ًظش دس

ٍ ًکشٍص هیَکاسد

سٍصاًِ)

تیواساى

زفؼیش ًوایذ

هَسد اًَاع دیغ سیسوی ّای قلثی

 -اهسحاى کسثی خایاى

ٍ زغیشاذ هشتَط تِ ایؼکوی،

دٍسُ

صذهِ ٍ ًکشٍص هیَکاسد
کوک تِ داًـجَیاى دس زفؼیشًَاس قلة تیواساى ٍ اسائِ تاصخَسد
-6اقذاهاذ دسهاًی ٍ هشاقثر ّای

-هؼشفی هٌاتغ جْر هطالؼِ

-زَظیح دس هَسد اًَاع دیغ

دس طَل

-ػَال ؿفاّی

خشػساسی هشتَط تِ اًَاع دیغ

 -تحث گشٍّی ٍ خشػؾ ٍ خاػخ

سیسوی ّای قلثی

دٍسُ

-اهسحاى کسثی

سیسوی ّای قلثی سا زَظیح ٍ دس

 -اجشای هذاخالذ دسهاًی ٍ

صَسذ ٍقَع اًجام دّذ.

اقذاهاذ خشػساسی دس اًَاع
دیغ سیسوی ّای قلثی هَجَد

ً -7حَُ ػولکشد ،کاستشد ٍ

تحث ٍ زثادل ًظش دس هَسد ًحَُ

-تیاى کاستشدً،حَُ ػولکشد ٍ

-هـاّذُ

هشاقثسْای هشتَط تِ دػسگاُ

ػولکشد ،کاستشد ٍ هشاقثسْای

هشاقثسْای هشتَطِ

Anecdotal note--

D/Cshockسا زَظیح ٍ دس

هشتَط تِ دػسگاُ D/Cshock

-اًجام کاس تا دػسگاُ

-خشػؾ کسثی ٍ

صَسذ اهکاى اًجام دّذ.

-زوشیي ًحَُ کاس تا دػسگاُ

 D/Cshockتش سٍی تیواس

ؿفاّی

D/Cshock

ٍاقؼی (دس صَسذ ٍقَع)
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ّویـِ

اغلة

گاّی

تِ ًذسذ

هـاّذُ

()1

()0/75

()0/5

()0/25

ًـذ

هالحظاذ

اتضاس اسصؿیاتی

صهاى

اّذاف

هٌاتغ اػسشازظی-فؼالیر هشتی

ؿَاّذ یادگیشی

ً-8حَُ ػولکشد ،زٌظیواذ،

-هؼشفی هسَى،هٌاتغ جْر هطالؼِ

-زَظیح دس هَسد ًحَُ

-هـاّذُ

کاستشد ،ػَاسض ٍ هشاقثسْای

-تحث گشٍّی دس هَسد اّذاف

ػولکشد ،زٌظیواذ ،کاستشد،

Anecdotal note-

هشتَط تِ خیغ هیکش ٍ  ICDسا

ػَاسض ٍ هشاقثسْای هشتَط

-خشػؾ ٍ خاػخ

زَظیح دّذ.

تِ خیغ هیکش ٍ ICD

-اهسحاى کسثی خایاى

-خاًؼواى هحل خیغ هیکش هَقر

-زؼَیط خاًؼواى هحل خیغ

دٍسُ

تیواس خَد سا تِ ًحَ صحیح

هیکش

زؼَیط ًوایذ.

-هشاقثر اص تیواس داسای خیغ

-حذاقل اص یک تیواس داسای خیغ

هیکش

هیکش هشاقثر کٌذ ٍ آهَصؽ ّای

-اسائِ آهَصؽ ّای الصم تِ

الصم سا اسائِ ًوایذ.

تیواس ٍ ٍ خاًَادُ ٍی

 -9اًذیکاػیَى ّای اًجام ػول

 -هؼشفی هٌایغ ٍ هاخز

-تیاى اًذیکاػیَى ٍ هشاقثر

دس طَل

-هـاّذُ

آًظیَگشافی ٍ  PCIسا رکش کٌذ.

-تحث گشٍّی

ّای قثل،حیي ٍ تؼذ اص اًجام

دٍسُ

Anecdotal note-

-اص تیواس زحر ػول آًظیَگشافی

خشٍػیجش

-ػَاالذ ؿفاّی

ٍ  PCIطثق فشآیٌذ خشػساسی

-اسائِ آهَصؿْای الصم قثل ٍ

-اهسحاى خایاى تخؾ

هشاقثر کٌذ.

تؼذ اص اًجام خشٍػیجش

( هشاقثر ّای قثل،حیي ٍ تؼذ)

اًجام هشاقثسْای قثل ٍ تؼذخشٍػیجش
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ّویـِ

اغلة

گاّی

تِ ًذسذ

هـاّذُ

()1

()0/75

()0/5

()0/25

ًـذ

هالحظاذ

اّذاف

هٌثغ اػسشازظی-فؼالیر هشتی

ؿَاّذ یادگیشی

صهاى

اتضاس اسصؿیاتی

-10گشٍُ دسهاًی ،هکاًیضم اثش ٍ

-هؼشفی هٌاتغ هؼسثش جْر هطالؼِ

-زَظیح دس هَسد گشٍُ

دس طَل

--خشػؾ ؿفاّی

ػَاسض ٍ هشاقثسْای خشػساسی

 -زَظیح دس هَسد داسٍّای سایج

دسهاًی ،هکاًیضم اثش ٍ ػَاسض

دٍسُ

-اهسحاى کسثی

(قثل،حیي ٍ تؼذ اص زجَیض داسٍ)

اػسفادُ ؿذُ دس تخؾ

ٍ هشاقثسْای خشػساسی (قثل،

-هـاّذُ هشاقثسْای

هشتَط تِ داسٍّای سایج دس

-تحث گشٍّی دس هَسد داسٍّا

حیي ٍ تؼذ اص زجَیض داسٍ)

اًجام ؿذُ

تخؾ  CCUسازَظیح دّذ ٍ دس

-گزاؿسي تشًاهِ own Med

داسٍّای رکش ؿذُ

Anecdotal note-

صَسذ اهکاى هشاقثسْا سا تشای

-خشػؾ ٍ خاػخ سٍصاًِ قثل اص

تیواس اًجام دّذ.

دادى داسٍ
-خشػؾ ٍ خاػخ دس ساًذ تالیٌی

 -داسٍّای ظذآسیسوی(کالع I, II,

سٍصاًِ

)III, IV, V
 داسٍّای ایٌَزشٍج هثثر (دٍخاهیيٍ دٍتَزاهیي)

ظذدسد(هشفیي،خسذیي)کاٌّذُ چشتی خَى (اػسازیي ّا) هلیي ّا ()MOM آساهثخؾ ّا آًسی کَآگَالًر ٍ آًسی خالکر حل کٌٌذُ لخسِ(اػسشخسَکیٌاص-سزدالص)
-دیَسزیک(فَسٍصهایذ)
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ّویـِ

اغلة

گاّی

تِ ًذسذ

هـاّذُ

()1

()0/75

()0/5

()0/25

ًـذ

هالحظاذ

فرم ثبت فرایىذ پرستاری
بررسی

تطخیص پرستاري

اهذاف

الذاهات

ارزیابی

اهتیاز:

9

ثبت ومًوٍ گسارش پرستاری

عىايیه کىفراوس
تاریخ

اهتیاز

هوضوع و خالصه هحتوا

11

هالحظات و تاییذ هربی

ثبت خاطرات ي تجربیات ضاخص بالیىی

تکالیف داوطجً در ایه ديرٌ
تکالیف

تاریخ تحویل

ارایه یک هماله هربوط به

ارائه هماله طبك

سیستن للبی ػرولی

برناهه روزانه

تحویل یک فرآینذ پرستاري

پایاى دوره

هالحظات و تاییذ هربی

نوره
2

1

كاهل بصورت كتبی
اهتحاى پایاى دوره (، ECG

2

پایاى دوره

اصطالحات رایج بخص و
داروها)
5

جوغ

11

ارزضیابی داوطجً در طًل ديرٌ
هوارد ارزضیابی

نوره

صفات ػووهی

3

صفات اختصاصی

12

تکالیف هربوطه

5

جوغ

22

نوره دانطجو

وظرات ي پیطىُادات استاد مربًطٍ :

هالحظات

امضاء

امضاء

وظرات ي پیطىُادات داوطجً :

12

