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ّذف ٍ خبیگبُ آهَصضی Log Book
گضاسش سٍصاًِ  ، Log Bookدفتشچِ ای است وِ ؾوي ثیبى اّذاف ولی دسع ٍ سًٍذ دٍسُ ،يولىشد
داًطدَ سا دسایي دسع ٍ دس ایي دٍسُ ثجت هی ًوبیذ .پبیص يولىشد داًطدَیبى دس فشایٌذ آهَصش یىی اص
اسوبى اغلی خْت استمبء ویفیت هی ثبضذ ٍ ّذف  Log Bookيالٍُ ثش اسائِ هكبلجی ثِ يٌَاى ساٌّوبی
هكبلًبتی  ،اثضاسی خْت اسصضیبثی یبدگشفتِ ّبی داًطدَ ٍ اسصیبثی ثشًبهِ آهَصضی داًطىذُ ًیض هی ثبضذ.

داًطدَی گشاهی :
ّذف اص تْیِ  Log Bookثجت فًبلیت ّبی آهَصضی ثبلیٌی داًطدَ دس قی تحػیل دس دٍسُ وبسآهَصی ٍ
وبسآهَصی دس يشغِ ثخص ّبی هختلف است  .داًطدَ هَنف است ثب هكبلًِ دلیك آى دس قَل دٍسُ
ًسجت ثِ تىویل آى ٍ تأییذ ٍ اهؿبء تَسف اسبتیذ هحتشم ٍ دس دٍسُ وبسآهَصی دس يشغِ ( وبسٍسصی)
پشسٌل هشثَقِ الذام ًوبیذ .تىویل حذالل هَاسد هْبست دس  ٍ Log Bookاهؿبء آى دس ًْبیت خْت فبسٌ
التحػیل ضذى داًطدَ الضاهی است ٍ داًطدَ هَنف است هَاسد اًدبم ًطذُ سا قجك تًذاد هَاسد ّش یه
اص هْبست ّب تىویل ًوبیذ.
تذکز :
 حذالل  40دسغذ ّش هْبستی ثبیذ دس حؿَس هشثی داًطىذُ غَست گیشد وِ  60دسغذ اص ایيهَاسد ثبیذ هكلَة گضاسش گشدد.
 احتوبل داسد وِ هَلًیت اًدبم یىی اص دستَسالًولْب دس ثخص دیگشی فشاّن آیذ دس ایيغَست داًطدَ هی تَاًذ دستَسالًول سا دس ثخص دیگش اًدبم دّذ.
 ولیِ تدبسة يلوی ٍيولی روش ضذُ دس الي ثَن روش ضذُ ثبیذ دس هحیف ثبلیي ٍتحت ًهشهشثی اًدبم ٍثجت ضَد.
 ایي دفتشچِ ثبیذ دس ولیِ وبسآهَصیْب ثِ ّوشاُ ضوب ثبضذ تب دس هَالى لضٍم ًسجت ثِ ثجتاقاليبت دس آى ٍگشفتي تبییذیِ استبد الذام ضَد.
 ایي دفتشچِ دس پبیبى دٍسُ خْت ثجت دس پشًٍذُ آهَصضی اص ضوب تویض ٍسبلن تحَیل گشفتِخَاّذ ضذثٌبثشایي هسئَلیت ّشگًَِ هخذٍش یبهفمَد ضذى آى ثش يْذُ داًطدَ خَاّذ ثَد .

مقرارت مربوط به کارآموزي وکارورزي در عرصه دانشجویان پرستاري
 -1وبسٍسصی ّب قجك ثشًبهِ ايالم ضذُ اخشا هی گشدد ٍ چٌبًچِ داًطدَیی) ثِ ّش دلیلی (خبسج اص گشٍُ
ّبی ايالم ضذُ لشاس گشفتِ است ّش چِ سشیًتش خْت تًییي ٍؾًیت خَد ثِ هذیشگشٍُ هشاخًِ ًوبیذ.

 -2سبيت وبسٍصی ّب ٍ وبسآهَصی ّب دسضیفت غجح  7/30الی  ٍ 13دس ضیفت ثًذاص نْش  14الی
19/30هی ثبضذ.
 -3سيبیت لجبع فشم ثشای داًطدَیبى ثِ غَست صیش الضاهی است
خبًوْب :سٍپَش سفیذ ،ضلَاسسشهِ ای) پبسچِ ای( ،وفص هطىی) سبدُ ٍساحت( ،همًٌِ) سَسهِ ای (
ًٍػت وبست هطخػبت
آلبیبى :سٍپَش سفیذ ،ضلَاسهطىی یب سشهِ ای) پبسچِ ای( ،وفص هطىی) سبدُ ٍساحت (ًٍػت وبست
هطخػبت
چٌبًچِ ثِ تطخیع هشثی هَاسد روشضذُ دس هَسد لجبع فشم سيبیت ًگشدد ثب داًطدَ قجك همشسات
ثشخَسد خَاّذضذ.
 حفم آساستگی نبّش ٍسيبیت هَاصیي اسالهی دس پَضص ( وَتبُ ًگِ داضتي ًبخي ٍ يذم استتفبدُ
اص صیَس آالت ٍ)...سيبیت لَاًیي ٍ همشسات داًطىذُ الضاهی است.
 دس ثشخَسد ثب ثیوبساىّ ،وشاّبى آًْبّ ،وىبساى ،وبدس آهَصضتی -دسهتبًی دس ثختص سيبیتت اغتَل
اخاللی ٍ ضئًَبت اسالهی الضاهی است.
خشٍج اص ثخص یب ثیوبسستبى تحت يٌبٍیٌی هبًٌذ :پیگیشی اهَس والسی ،ضشوت دس خلسِ ٍ  ...فمف ثب
وست هدَص اص استبد هشثَقِ هیسش هی ثبضذ.
 -1سبيبت غیجت دس ٍاحذ وبسآهَصی ٍ وبسٍسصی ًجبیذ اص  1:10سبيت ّش ٍاحذ وبسآهَصی ٍ یب وبسٍسصی
تدبٍص ًوبیذ ،دس غیش ایي غَست ًوشُی داًطدَ دس آى ٍاحذ غفش هٌهَس خَاّذ ضذ.
تجػشُ :دس غَست ثشٍص ثیوبسی  ،ثب اسائِ گَاّی پضضىی ،غیجت ،هَاخِ تلمی گشدیذُ ٍثبثت ّشسٍصغیجت
هَخِ) دٍ سٍص( ثبیذخجشاًی وبسآهَصی اًدبم ضَد.
- 6اّذاف ٍتىبلیف هشثَـ ثِ ّش فیلذ تَسف هشثی هشثَقِ ايالم هی گشدد.
-7آصهَى ًْبیی دس پبیبى ٍاحذ وبسآهَصی ثشگضاس هیگشدد ٍ ولیِ داًطدَیبى هلضم ثِ ضشوت دس ایي آصهَى
ّستٌذ.
ً -8وشُ لجَلی ثشای وبسآهَصی ٍ وبٍسصی حذالل  12هی ثبضذ.
 9دلت ضَد دس غَست اًدبم ّش پشٍسیدش ،هَسد ،تَسف هشثی ّوبى فیلذ تأییذ ٍاهؿبءگشدد.-10ولیِ تدشثیبت يولی ٍ يلوی خَد دس الي ثَن ثجت ًوبییذ (ٍ یب پیَست ضَد).
 11تأییذ ٍتىویل ّوِ آیتن ّبی هَخَد دس  Log Bookخْت ًوشُ پبیبى تشم ضوب الضاهی هی ثبضذ.دس ّشغَست يذم اًدبم ٍیب تىویل ًطذى ثشخی اص پشٍسیدشّب ،سًی ضَد لجل اص اتوبم دٍسُ تحػیلی ٍثب
ّوبٌّگی هذیش گشٍُ الذام ثِ تىویل ّوِ آیتن ّبی هَخَد دس ً Log Bookوبئیذ.

اّذاف ولی آهَصضی دٍسُ وبسآهَصی ثضسگسبالى ٍسبلوٌذاى1

)1

وست هْبست دس ثشسسی ًیبصّبی هشالجتی ثیوبساى ثِ ًحَ سیستوبتیه ٍ اًدبم هشالجت ّبی
پشستبسی ٍ دسهبًی اص هذدخَیبى دس ثخص ّبی خشاحی يوَهی ٍداخلی ثب تبویذ ثشاخشای هشالجت

ّب دس حیكِ پشستبسی ٍ دسهبى ٍ آهَصضی ثِ ثیوبساى ٍ خبًَادُ آًْب .

صفبت عمًمی

معیبرَب

يقت شىبسی

 .1حضَر ثِ هَقع در هحل کبرآهَسی دارد.
 .2هذت استزاحت ثیي کبرآهَسی را رعبیت هی کٌذ(.حذاکثز 30
دقیقِ)
 .3خزٍج ثِ هَقع اس ثخص را رعبیت هی کٌذ.
 .4غیجت ًذارد.
 .5یًَیفزم هٌبست( رٍپَش سفیذ ،تویش ،هزتت ٍ راحت ،ضلَار
هطکی یب سزهِ ای) ،کفص هطکی ٍ یب سفیذ راحت ٍ تویش
ثذٍى صذا ٍ جلَ ثستِ دارد.
 .6هقٌِ هطکی ثلٌذ ثب پَضص کبهل هَّب جْت داًطجَیبى دختز
ٍ آرایص هَّبی داًطجَیبى پسز ثِ صَرت هتعبرف است.
 .7کبرت ضٌبسبیی هعتجز دارد.
ٍ .8ظبیف ،تعْذات ٍ هسئَلیت را ثِ هَقع اًجبم هی دّذ.
 .9در اًجبم ٍظبیف هحَلِ احسبس هسئَلیت هی کٌذ.
توبیل ثِ یبدگیزی کبرّبی جذیذ دارد.
.10
 .11ثب سبیز داًطجَیبى ٌّگبم فزاغت اس کبر ّوکبری هی کٌذ.
ٍ .12ظبیف را ثب عالقِ هٌذی ٍ رضبیت اًجبم هی دّذ.
 .13اس سبعبت کبرآهَسی استفبدُ ی هَثزی دارد.
 .14در هَارد لشٍم ثیوبراى را پذیزش ًوَدُ ٍ در تزخیص ٍ اًتقبل
کوک هی کٌذ.
 .15ثزًبهِ ریشی صحیحی جْت اًجبم اهَر هحَلِ دارد.
 .16ثیوبر تحت هزاقجت خَد را ثب ًبم ٍ تطخیص هی ضٌبسذ.
ٍ .17ظبیف را ثب درًظزگزفتي اٍلَیتْب اًجبم هی دّذ.
 .18در اًجبم ٍظبیف دقت دارد.
 .19اًتقبدات را قجَل کزدُ ٍ در جْت اسثیي ثزدى اضکبالت تالش
هی کٌذ.
ّ .20وکبریَرفتبراحتزاهآهیشیزاثبهزثی هسئَل در
هحیغکبراهَسیذارد.
ّ .21وکبری ٍ رفتبر احتزام آهیشی را ثب پزسٌل ٍ ّوکبراى هحیظ
کبراهَسی دارد.
ّ .22وکبری ٍ رفتبر احتزام آهیشی را ثب هذدجَ ٍ ّوزاّبى اٍ دارد
ٍ راٌّوبیی ّبی السم را ارئِ هی دّذ.
 .23در ٍسبیل هَرد استفبدُ صزفِ جَیی هی کٌذ.
 .24ایوٌی هحیظ ثیوبر را ثزرسی هی کٌذ ٍ در صَرت ًیبس تذاثیز
ایوٌی را ثکبر هی ثزد.
 .25اصَل ٍ هقزرات هزثَط ثِ کٌتزل عفًَت را رعبیت هی کٌذ.
ٍ .26سبیل هَجَد در ثخص را ثب اصَل صحیح ٍ ثب دقت استفبدُ
هی کٌذ.

امتیبس
ّویطِ
()1

يضعیت ظبَز

احسبس مسئًلیت
عالقٍ بٍ کبر

رعبیت وظم ي دقت

اوتقبدپذیزی
رفتبر ي بزخًرد

حفظ ایمىی

اغلت
()0/75

گبّی
()0/5

ثٌذرت
()0/25

هطبّذُ
ًطذ()0

.27

رعبیت اصًل اخالقی

.28
.29
.30
.31

اعتمبد بٍ وفس

اعالعبت ثیوبر را هحزهبًِ ًگِ داضتِ ٍ در اختیبر سبیزیي قزار
ًوی دّذ.
ثیوبراى را در تصوین گیزی ّبی هزاقجتی ٍ درهبًی ضزکت
هی دّذ.
در هَاجِْ ثب هَقعیتْبی چبلص ثزاًگیش قذرت اظْبر ًظز دارد.
ثذٍى اضغزاة ٍظبیف هحَلِ را اًجبم هی دّذ.
ثِ ٌّگبم اًجبم کبرّب اعتوبد ثِ ًفس دارد.

صفبت عمًمی داوشجًیبن پزستبری در محیط ببلیه( کبرآمًسی ي کبريرسی در عزصٍ)
تبسیخ ضشٍو وبسآهَصی یب وبسٍسصی:

ًبم:
ًبم خبًَادگی:

ًبم ٍاحذ وبسآهَصی یب وبسٍسصی:

ًبم ثخص:

ًبم هشثی:

موارد ارزیابی

نمره کل

ارزشیابی عمومی

 2 ( %52نمره )

ارزشیابی اختصاصی

 8 ( %04نمره )

کنفرانس
دارويی
تکالیف

کنفرانس
بیماري
امتحان عملی
يا کتبی

جمع نمره

نام و امضاء مربی :
نام و امضاء دانشجو :

1( %2نمره)
5( %14نمره)
0( %54نمره)
%144

نمره
دانشجو

الف :کبرآمًسی بشرگسبالن يسبلمىدان1
-1ثخص خشاحی يوَهی  :آضٌب وشدى فشاگیشاى ثب ًحَُ هشالجت اص ثیوبس ثستشی دس ثخص خشاحی ٍ وست هْبست ًسجی دس
اهش هشالجت اص ثیوبس ثستشی دس ایي ثخص ثب استفبدُ اص چْبسچَة فشایٌذ پشستبسی ٍ اغَل ٍ هفبّین آهَختِ ضذُ دس ٍاحذ
ًهشی
اّذاف یبدگیشی :اص فشاگیشاى اًتهبس هی سٍد وِ دس پبیبى دٍسُ لبدس ثِ اًدبم هَاسد صیش ثبضٌذ:
-1ثشسسی ثیوبس سا ثب استفبدُ اص الگَی اسائِ ضذُ ٍ توبهی هٌبثى اقاليبت هشثَـ ثِ ثیوبس ( خَد ثیوبس  ،پشًٍذُ ً ،تبیح
آصهبیطگبّی ٍ پبساولٌیه ) ٍ خبًَادُ ثیوبس ثِ دسستی اًدبم دّذ .
 -2اقاليبت ثذست آهذُ سا تدضیِ ٍ تحلیل وٌذ .
 -3لبدس ثِ ثیبى تطخیع ّبی پشستبسی ثیوبس ثش اسبع اقاليبت گشدآٍسی ضذُ ثبضذ .
 -4اّذاف هشالجتی اص ثیوبس ثستشی سا ثب استفبدُ اص هًیبس ّبی لبثل دستیبثی تًییي وٌذ
 -5تذاثیش هشالجتی اص ثیوبس دس ثخص خشاحی سا تًییي ٍ اًدبم دّذ
 -6تبثیش ثشًبهِ هشالجتی اص ثیوبس ثستشی دس ثخص سا ثش اسبع اّذاف تًییي ضذُ اسصضیبثی وٌذ .
. -7ثب هذدخَ ٍ خبًَادُ ٍی استجبـ هٌبست ثشلشاس ًوبیذ
 -8هشالجت ّبی الصم خْت پیطگیشی اص ثشٍص يَاسؼ ًبضی اص ثی حشوتی ٍ ثستشی قَالًی هذت سا اًدبم دّذ .
 -9دستَسات داسٍئی سا ثِ سٍش ّبی هختلف ( خَساوی  ،تضسیمی ،هَؾًی) اخشا ًوبیذ
 -10خزة ٍ دفى هبیًبت سا اًذاصُ گیشی ًوَدُ ٍ دس ثشگِ ّبی هخػَظ ثجت ًوبیذ
 -11سًَذ فَلی سا دس ضشایف استشیل گزاضتِ ٍ هشالجت ّبی الصم سا ثِ يول آٍسد
 -12سبوطي ساُ َّایی هػٌَيی سا ثب دلت ٍ ثب سيبیت ًىبت الصم ثِ سٍش استشیل اًدبم دّذ
 -13اص  ٍ chest tubeسیستن دسًبطآى هشالجت غحیح ثِ يول آٍسد .
ً -14وًَِ ّبی آصهبیطگبّی هَسد ًیبص ( خَى  ،ادساس  ،هذفَو ) ...ٍ،سا ثِ ًحَ غحیح خوى آٍسی ًوبیذ .
 -15هشالجت ّبی پشستبسی لجل اص يول خشاحی سا اًدبم دّذ
 -16سٍش ّبی وٌتشل يفًَت ( ضستطَی دست ّب  ،دفى غحیح ٍسبیل آلَدُ ٍ ) ...سا ٌّگبم هشالجت اص هذدخَ سا ثِ وبس
ثجٌذد .
 -17اص ّ LINEبی ٍسیذی ثیوبس هشالجت غحیح سا ثِ يول ثیبٍسد
 -18خَى ٍ یب فشاٍسدُ ّبی آى سا ثِ ًحَ غحیح تشاًسفَصیَى ًوبیذ

 -19هشالجت اص صخن ( پبًسوبى  ،وطیذى دسى ٍ وطیذى ثخیِ ّب ) سا ثِ دسستی اًدبم دّذ
-20ثیوبس خشاحی ضذُ سا اص اتبق يول تحَیل گشفتِ ٍ هشالجت ّبی ثًذ اص يول سا اًدبم دّذ

ساختار آمًزضی بالیىی كارآمًزی بسرگساالن يسالمىذان1
محيط باليني :بخص جراحی عمًمی
دروش پيش نياز :دريس فه پرستاری،كارآمًزی فه پرستاری ،آواتًمی ي فیسیًلًشی

تعداد واحد1 :واحد

ابسار ارزشيابی:مطاَذٌ،چک لیست،سًاالت ضفاَی،راوذ ريزاوٍ ي.....
کيفيت انجام پروسيجر به صورت موارد زیر گسارش می شود:

اوجام می دَذ (0/57ومرٌ)
 :Eتًاوایی اوجام كار را وذارد()0
پزيسیجز پزستبری

 :Cبا راَىمایی كامل اوجام می دَذ (0/7ومرٌ)  :Dواقص اوجام می دَذ (0/27ومرٌ)
 :Xمطاَذٌ وطذ
حداقل

تبریخ

مًارد

پزيسیجز

ضزيری
استجبـ هفیذ ٍ هَثش ثب ثیوبس ٍخبًَادُ 1
ثیوبس
2
3

وٌتشل ٍ ثجت يالئن حیبتی

1
2
3

تغییش ٍؾًیت ثیوبس ،ووه ثِ ساُ 1
2
سفتي ثیوبس پزیشش ٍ اًتمبل ثیوبس
3
ًوًَِ گیشی خَى

 : Aطًر كامل اوجام می دَذ(1ومرٌ)  :Bوسبتاً كامل

1
2
3
4
5

هشالجت اص پَست ثیوبس

1
2

هشالجت اص سًَذ هًذُ

1
2
3

هشالجت اص سًَذ هثبًِ

1

اوجبم

کیفیت اوجبم پزيسیجز
E D C B A

وبم مزبی
X

مالحظبت

2
هشالجت اص chest tube

1
2

تًَیؽ پبًسوبى

1
2
3
4

وٌتشل خزة ٍ دفى

1
2

سًَذ گزاسی هثبًِ ،ضستطَی سًَذ 1
2
هثبًِ ثب استفبدُ اص سًَذ فَلی سِ
ساّی

3

سًَذ گزاسی هًذُ،گبٍاط،الٍاط

1
2

ًوًَِ گیشی ادساس،هذفَو،سبیش

1
2
3

هحبسجبت داسٍیی ٍ دادى داسٍی

1

تشضحبت ثذى

خَساوی ٍ ثجت داسٍّبی دادُ ضذُ
دس پشًٍذُ

2
3

تضسیك داخل ٍسیذی ثب استفبدُ اص

1
2
3
4

تضسیك يؿالًی (دس ثخصّبی

1
2
3
4

هشالجت اص چطن

1
2

ضستطَی دست ٍپَضیذى

1
2
3
4

ضستطَی صخن ٍاًدبم اًَاو

1

پبًسوبى

2

صدى اًظیَوت

هختلف ثذى)

دستىص ثِ سٍش استشیل

3
4
ثبًذاط سبدُ

1
2

3
وطیذى ثخیِ

1
2
3

خبسج وشدى دسى ٍ ّوٍَان

1
2

هشالجت اص ثیوبس ثب ضىستگی ثش

1
2
3

ووتته دس آهتتتبدُ وتتتشدى گچ ٍ

1
2
3

ثشسسی ،وٌتشل ٍ ثجت ٍؾًیت

1

يػجی ،يشٍلی دس اًتْبی اًذام گچ

2

گشفتِ ٍ اًذام غذهِ دیذُ

3

آهبدگی ثیوبس لجل اص يول ٍ تىویل

1
2
3

ت تحَیل گشفتي ثیوبس اص اتبق

1
2
3
4

اسبع فشآیٌذ پشستبسی

گچگیشی

چه لیست

ثْجَدی ٍهشالجتْبی ثًذاص يول
خشاحی
گضاسش ًَیسی یه ثیوبس ثب يول
خشاحی

1
2
3

-2بخش داخلی:
آضٌبیی ٍ هشالجت اص ثیوبساى هجتال ثِ اختالالت سیستن تٌفسی  ،گَاسضی  ،ولیَی ،غذد ،خَى ،سٍهبتَلَطی ثش اسبع آهَختِ
ّبی خَد دس دسع تئَسی ٍ فشایٌذ پشستبسی ثب تبویذ ثش آهَصش ثِ ثیوبس
اّذاف یبدگیشی :اص فشاگیشاى اًتهبس هی سٍد وِ دس پبیبى دٍسُ لبدس ثِ اًدبم هَاسد صیش ثبضٌذ:
 -1ثشسسی ثیوبس ٍ تًییي ًیبص ّبی اٍثب تبویذ ثش ًیبص ّبی آهَصضی
 -2خوى آٍسی غحیح ًوًَِ ّبی خَى ،ادساس  ،خلف ،هذفَو  ٍ ،تىویل فشم هشثَقِ ٍ اسسبل ثِ اصهبیطگبُ
 -3اخشای دستَسات داسٍیی ثِ سٍش غحیح
 -4اخشای غحیح هبیى دسهبًی داخل ٍسیذی ٍ هشالجت ّبی هشثَقِ
 -5اًدبم غحیح پبًسوبى دس غَست لضٍم
 -6اًدبم غحیح سًَذاط هثبًِ ٍ سيبیت اغَل اسپتیه
 -7گزاضتي سًَذ هًذُ ٍ هشالجت ّبی هشثَقِ ٍ دس غَست لضٍم اًدبم گبٍاط
 -8اًدبم غحیح سبوطي تشضحبت حلمی دس غَست لضٍم

 -9اًدبم غحیح اوسیظى تشاپی ٍ هشالجت ّبی آى
ًَ -10ضتي غحیح گضاسش پشستبسی ثش قجك اغَل ثیوبسستبى
 -11ووه ثِ پضضه دس اًدبم پشٍسیدش ّبی تطخیػی ( ثیَپسی وجذ  ،ثیَپسی پلَس ...
 -12هشالجت ّبی لجل ٍ حیي ٍ ثًذ اص تشاًسفَصیَى خَى
 -13گشفتي غحیح ECG
 -14وٌتشل دلیك I&O
 -15هشالجت ّبی لجل ٍ ثًذ اص پشٍسیدش ّبی تطخیػی ( آًذٍسىَپی  ،ثبسین اًوب  ،ثلى ثبسین  ،سًََگشافی ).......
 -16آهَصش غحیح ٍ هَثش ثِ ثیوبساى ثش حست ًیبص ّبی آهَصضی آًْب

ساختار آمًزضی بالیىی كارآمًزی بسرگساالن يسالمىذان1
محيط باليني :بخص داخلی
دروش پيش نياز :دريس فه پرستاری،كارآمًزی فه پرستاری ،آواتًمی ي فیسیًلًشی تعداد واحد1 :واحد
ابسار ارزشيابی:مطاَذٌ،چک لیست،سًاالت ضفاَی،راوذ ريزاوٍ ي.....
کيفيت انجام پروسيجر به صورت موارد زیر گسارش می شود:

 : Aطًر كامل اوجام می دَذ(1ومرٌ) :B

وسبتاً كامل اوجام می دَذ (0/57ومرٌ)  :Cبا راَىمایی كامل اوجام می دَذ (0/7ومرٌ)  :Dواقص اوجام می
دَذ (0/27ومرٌ)  :Eتًاوایی اوجام كار را وذارد( :X )0مطاَذٌ وطذ
پزيسیجز پزستبری

حداقل

تبریخ

مًارد

پزيسیجز

ضزيری
ارتباط مفید و موثر با بیمار وخانواده 1
بیمار
2
3
کنترل و ثبت عالئم حیاتی(نبض -تنفس 1
درجه حرارت2
3
4
تغییر وضعیت بیمار ،کمک به راه رفتن 1
بیمار پذیرش و انتقال بیمار
2
3
رعایت اصول صحیح را در دادن 1
داروهای خوراکی و غیر خوراکی
2
3
4

اوجبم

کیفیت اوجبم پزيسیجز
E D C B A

X

وبم
مزبی

مالحظبت

5
پیشگیري از زخم بستر
( بررسي نقاط تحت فشار)

1
2
3

مراقبت از سوند معده

1
2
3

مراقبت از سوند مثانه

1
2
3

تعویض پانسمان

1
2
3
4

کنترل جذب و دفع

1
2
3

خون گیری وریدی

1
2
3
4
5

سوند گذاری مثانه

1
2
3

سوند گذاری معده

1
2
3
4

نمونه گیری ادرار،مدفوع وسایر
ترشحات بدن

1
2
3

مراقبت از گاستروستومی وکلوستومی

1
2
3

نمونه گیری خون و ترانسفوزیون خون
یا فراورده های آن(مراقبت قبل وحین
تزریق-نحوه برخورد با عوارض )-
تعویض کیسه خون

1
2
3
4

تجویز اکسیژن با کانول /ماسک بینی ـ
دهانی

1
2
3

مراقبت از تراكیاستومي

1
2
3

مراقبت از چشم

1
2

 آماده كردن بیمار براي انجاماپروسیجرهای مانند آندوسكوپي،بیوپسی
کلیه وکبد

1
2
3
4
5

مراقبت از بیماران خاص مانند سرطانی
ویا اعصاب روان بر اساس فرآیند
پرستاري

1
2
3
4
5

گرفتن نوار قلب به طور صحیح

1
2
3
4

ثبت دقیق و صحیح مایعات دریافتی و
دفعشده در برگه کنترل I/O

1
2
3

گضاسش وتجی

لكفب خالغِ ای اص فًبلیت ّبی آهَصضی اًدبم ضذُ خَد سا دس ثخص ثجت ًوبئیذ

ًىبت آهَصضی یبد گشفتِ ضذُ :

ًىبتی وِ دٍست داضتیذ فشا ثگیشیذ اهب ثٌب ثِ دالیلی هیسش ًطذ:

هَاسد خبغی وِ دس ثخص اخیش

تَخِ ضوب سا اص لحبل آهَصضی خلت وشدُ است:

تُیٍ کىىدٌ :اسمبعیل پبرسبیی مىش

