داًطگاُ علَم پسضکی ٍ خذهات درهاًی گلستاى

داًطکذُ پیرا پسضکی ٍ بْذاضت

Log Book
دفترچه کارآموزی پرستاری

تْیِ ٍتٌظین  :گرٍُ اتاق عول
سال تحصیلی 90- 09

داًطگاُ علَم پسضکی ٍ خذهات بْذاضتی درهاًی گلستاى

داًطکذُ پیراپسضکی ٍ بْذاضت

Log Book
دفترچه کارآموزی پرستاری
داًطجَی گزاهی دترزهیِ ضب یز عیو ػٌیَاى ) Log book (LBدٍرُ
کبرآهَسی پزسربری  ،ثِ هٌظَر ثجو کلیِ تؼبلیرْبی آهَسض _ ثبلیٌ ضوب در
عَل کبرآهَسی عزاض ضذُ اسو .در پبییبى دٍرُ اععػیبم هَدیَد در LB
دْو ؼییي ًوزام ثخص ،ارسضیبث ػول ٍ ضضَر ٍ غیبة هَرد اسرفبدُ لزار

ه گیزد .لذا خَاّطوٌذ اسو در کویل آى ضذاکثز دلو خیَد را هجیذٍل
تزهبئیذ.


در تکویل دفترچِ ًظن ٍ دقت را در ًظر داضتِ باضیذ .



ًْايت سعی ٍ تالش خَد را در حفظ ٍ ًگْذاری آى بعول آٍريذ .



هَقع تحَيل يک کپی از دفترچِ ًسد خَد ًگْذاری ًوائیذ .

ًام کار آهَز :
ضوارُ داًطجَيی:
تاريخ ٍرٍد بِ بخص:

داًطجَياى گراهی:



وي خَش آهذگَی ٍرٍد ضوب ثِ ثیوبرسربى  ،در دترزهِ ضب ز
خعصِ ای اس ثزًبهِ کبر آهَسی پزسربری ضبهل لَاًیي ٍهمزرام هزثَط
ثِ ثیوبرسربى ٍکبرآهَسی ،ضزح ٍظبیف تؼبلیرْبی ػول .....،ارائِ ضذُ
اسو .

 در پبیبى دترزهِ کویل ضذُ را ثِ ّوزاُ پیطٌْبدام ٍاًرمبدام ثِ دترز
گزٍُ ا بق ػول عَیل ًوبییذ ب در ارسیبث ًْبی ضوب هٌظَر گزدد.
 اًجبم کبلیف ؼییي ضذُ اسعزف اسب یذ ٍگزتري بییذیِ اس اسب یذ
زٍری اسو .
قَاًیي بیوارستاى ٍکارآهَزی

 کبر آهَسی پزسربری داًطجَیبى ا بق ػول ثِ هیشاى ٍ2اضذ(102سبػو)
ثوٌظَر آضٌبی آًْب ثب هْبر ْبی ػلو ٍ ػول هَرد ًیبس در زم هْبرم ادزا
ه ضَد.
 سبػبم ضضَر در ثیوبرسربى اس سبػو7/30صجح ال  13/30ه ثبضذ.
 رٍسّب کبرآهَسی رٍسّبی دٍضٌجِ ٍسِ ضٌجِ ّز ّفرِ اس اثرذای ضزٍع زم
عصیل ه ثبضذ .
 ضضَر در ثیوبر سربى در رٍسّب ٍسبػبم ؼییي ضذُ زٍری اسو ٍداًطجَ
ثِ ّیچ ػٌَاى در رٍسّب ٍسبػبم تَق ًویرَاًذ غیجو ًوبیذ.

 رػبیو لجبس تزم داًطجَیبى ثزاثز همزرام آهَسض ٍداًطجَی الشاه
اسو(.لجبس تزم ثزای آلبیبى:رٍپَش سفیذ ،کفص هٌبست .پَضیذى ضلَار
دیي هوٌَع اسو اس ضلَارپبرهِ ای اسرفبدُ ضَد).
( لجبس تزم ثزای خبًوْب:رٍپَش سفیذ ،همٌؼِ هطک  ،دَراة ٍ کفص
هٌبست  ،ضلَار پبرهِ ای.پَضیذى ضلَاردیي هوٌَع اسو).
 بخیز در ٍرٍد ٍ ؼجیل در خزٍج ثزخعف همزرام ه ثبضذ ،هگز ثب اععع
ٍادبسُ هزث .
 رتزاًس اهرعبى اس هجبضث ػٌَاى ضذُ در کعسْبی آهَسض ٍ کٌفزاًسْبی
آهَسض ٍ کربة ه ثبضذ .
 ارسضیبث ثِ صَرم ػول ٍ ضفبّ اًجبم ه گزدد  .اهرعبى ػول در
پبیبى دٍرُ ثِ صَرم اهرعبى هطبّذُ ٍ هک لیسو ثزگشار ه ضَد ٍ 15
ًوزُ اهرعبً را در ثز دارد ٍ ً 5وزُ ثِ تؼبلیرْبی ضیي کبر آهَسی ٍ سبیز
هَارد ؼلك ه گیزد .
 در هَاردی کِ ً Log bookبلص ثبضذ ً ،وزُ ًب وبم اسو ٍ ثِ داًطکذُ
گشارش ًو گزدد .
 اخذ ًوزُ در وبه هْبر ْبی ػول

عو ًظز هزث الشاه اسو .

 ارسضیبث ػولکزد داًطجَ درضیغِ ّبی هْبر
ه

ضَد .

َسظ هزث هزثَعِ اًجبم

اّذاف کار آهَزی

 - 1داًطجَ ثبیذ لبدر ثبضذ اّویو ار جبط ثب ثیوبر ٍ اعزاتیبى را َ یح دادُ
ٍ ثب ثیوبر ار جبط هٌبست ثزلزار ًوبیذ.
 - 2داًطجَ ثبیذ ثب ّوکبراى ٍ پزسٌل درهبً ار جبط هٌبست ثزلزار کٌذ.
 - 3داًطجَ ثبیذ ًعَُ پذیزش ثیوبر را در ثخص َ یح دادُ ٍ در ایي اهز
هطبرکو ًوبیذ.
 - 4داًطجَ ثبیذ ارسیبث اٍلیِ اس ثیوبر ثسرزی را اًجبم دّذ.
 - 5داًطجَثبیذ کٌرزل ٍ ثجو ػعئن ضیب ثیوبر را اًجبم دّذ.
 - 6داًطجَ ثبیذ در رتغ ًیبسّبی اٍلیِ ثیوبراى هطبرکو ًوبیذ.
 - 7داًطجَثبیذ اصَل دارٍ درهبً ٍ ًکبم ایوٌ را َ یح دّذ.
 - 8داًطجَثبیذ در دارٍ درهبً عجك اصَل آهَخرِ ضذُ ّوکبری ًوبیذ.
 - 9داًطجَ ثبیذ ثزلزاری راُ ٍریذی ٍ شریك هبیؼبم را اًجبم دّذ.
 -10داًطجَ ثبیذ اس هبسک  ،گبى ٍ دسرکص ثِ درسر اسرفبدُ ًوبیذ.
 -11داًطجَ ثبیذ ٍسبیل سٌذاص هؼذُ ٍ هثبًِ را آهبدُ ٍ در اًجبم کبر
هطبرکو ًوبیذ.
 -12داًطجَ ثبیذ ًعَُ آهبدُ سبسی پزًٍذُ ثیوبر ثزای اػوبل دزاض را
ضزح دادُ ٍ در ایي اهز هطبرکو ًوبیذ.
 -13داًطجَ ثبیذ عجمِ ثٌذی اػوبل دزاض را ضزح دّذ ٍ درآهبدُ سبسی
ثیوبر دْو اًرمبل ثِ ا بق ػول هطبرکو ًوبیذ.

 -14داًطجَ ثبیذ اصَل اًرمبل ثیوبر را ثِ ا بق ػول َ یح دادُ ٍ در ایي
اهز هطبرکو ًوبیذ.
 -15داًطجَ ثبیذ دبثجبی ٍ غییز ٍ ؼیو (پَسیطي) ثیوبر در خو را
اًجبم دّذ.
- 16داًطجَ ثبیذ اصَل ضول ثیوبر ثب صٌذل هزخذار ٍ ثزاًکبرد را َ یح
دادُ ٍ اًجبم دّذ.
 -17داًطجَ ثبیذ اصَل ذ ػفًَ تضبی تیشیک ٍ جْیشام ثخص را ثیبى
ٍ ّوکبری ًوبیذ.
 -18داًطجَ ثبیذ اصَل ضفبظو تزدی ٍ پیطگیزی اس آسیجْبی ضغل ٍ
اًرمبل ػفًَو در ثیوبرسربى را ثیبى ًوَدُ ٍ اًجبم دّذ.
 -19داًطجَ ثبیذ اصَل عَیل گزتري ٍ الذاهبم السم پس اس اًرمبل ثیوبر اس
ا بق ػول ثِ ثخص را َ یح دادُ ٍ در ایي اهز هطبرکو ًوبیذ.
 -20داًطجَ ثبیذ در کٌرزل ػعئن ضیب
ػول دزاض ّوکبری ًوبیذ.

ٍ هزالجو ّبی ػوَه پس اس

ضرح ٍظايف داًطجَ در کارآهَزی:

 رػبیو همزرام  ،لَاًیي  ،اصَل ػلو ٍ اخعل رتربر در ثخص. ثزلزاری ار جبط ثب ثیوبر ٍ اعزاتیبى ٍی ثزلزاری ار جبط هٌبست ثب ّوکبراى ٍ پزسٌل درهبً . هطبرکو در پذیزش ثیوبر در ثخص. اًجبم ارسیبث اٍلیِ اس ثیوبر ثسرزی. کٌرزل ٍ ثجو ػعئن ضیب ثیوبر. آگبّ ثِ اصَل دارٍ درهبً ٍ ًکبم ایوٌ آى. ّوکبری در دارٍ درهبً عجك اصَل آهَخرِ ضذُ. ثزلزاری راُ ٍریذی ٍ شریك هبیؼبم. اسرفبدُ هٌبست اس هبسک  ،گبى ٍ دسرکص در صَرم لشٍم. آهبدُ کزدى ٍسبیل هَرد ًیبس سٌذاص هؼذُ ٍ هثبًِ ٍ هطبرکو در اًجبم آى. هطبرکو در آهبدُ سبسی پزًٍذُ ثیوبر ثزای اػوبل دزاض . آگبّ ثِ عجمِ ثٌذی اػوبل دزاض ٍهطبرکو در آهبدُ سبسی ثیوبر دْو اًرمبل ثِ ا بقػول.
 هطبرکو در اًرمبل ثیوبر ثِ ا بق ػول ثزاسبس اصَل. اًجبم دبثجبی ٍ غییز ٍ ؼیو (پَسیطي) ثیوبر را در خو. ضول ثیوبر ثب صٌذل هزخذار ٍ ثزاًک برد ثب رػبیو اصَل. آگبّ ثِ اصَل ذ ػفًَ تضبی تیشیک ٍ جْیشام ثخص ٍ ّوکبری در اًجبم آى. آگبّ ثِ اصیَل ضفبظیو تیزدی ٍ پیطیگیزی اس آسییجْبی ضیغل ٍ اًرمیبل ػفًَیو درثیوبرسربى ٍ اًجبم آى.
 آگبّ ثِ اصَل عَیل گزتري ٍ الذاهبم السم پس اساًرمبل ثیوبر اس ا بق ػول ثِ ثخیص ٍهطبرکو در ایي اهز.
 ّوکبری در کٌرزل ػعئن ضیب ٍ هزالجرْبی ػوَه پس اس ػول دزاض .ضیَُ ارزضیابی  :ارسیبث هسروز ٍ آسهَى ضفبّ ٍ ػول در عَل ٍ پبیبى زم  80درصذ
ًوزُ  ،ضضَر تؼبل  ،هسئَلیو پذیزی ٍ اًجبم کبلیف  20درصذ ًوزُ.

جذٍل فعالیتْای عولی داًطجَدر ّ 4فتِ اٍل کارآهَزی
فعالیتْای عوَهی
عناوین
رعایت همزرات
تیوارستاى
رعایت لَاًیي
کارآهَسی
یادگیزی اصَل علوی

رعایت اصَل اخاللی
در کارآهَسی
تزلزاری ارتثاط
هٌاسة تا تیوار ٍ
ّوزاّاى
تزلزاری ارتثاط
هٌاسة تا ّوکاراى ٍ
پزسٌل

ساير هَارد

نظر مربی مربوطه

جذٍل فعالیتْای عولی داًطجَ در ّ 4فتِ اٍل کارآهَزی
فعالیتْای اختصاصی

عٌاٍيي
هشارکت در پذیزش تیوار
اًجام ارسیاتی اٍلیِ اس تیوار
کٌتزل ٍ ثثت عالئن حیاتی تیوار
هشارکت در رفع ًیاسّای اٍلیِ تیواراى
آگاّی اس اصَل دارٍ درهاًی ٍ ًکات ایوٌی
ّوکاری در دارٍ درهاًی عثك اصَل آهَختِ شذُ
تزلزاری راُ ٍریذی ٍ تشریك هایعات
هشارکت دراًجام عولیات استزیل ٍ استفادُ درست اس هاسک ،گاى ٍ
دستکش
هشارکت در آهادُ ساسی ٍسایل سٌذاصهعذُ ٍ هثاًِ ٍ اًجام آى
آگاّی اس ًحَُ آهادُ ساسی پزًٍذُ تیوار تزای اعوال جزاحی ٍ
هشارکت در آى
آگاّی تِ عثمِ تٌذی اعوال جزاحی ٍهشارکت در آهادُ ساسی تیوار
جْت اًتمال تِ اتاق عول
هشارکت در اًتمال تیوار تِ اتاق عول تزاساس اصَل

اًجام جاتجایی ٍ تغییز ٍضعیت (پَسیشي) تیوار را در تخت
حول تیوار تا صٌذلی چزخذار ٍ تزاًکارد تا رعایت اصَل
آگاّی تِ اصَل ضذ عفًَی فضای فیشیکی ٍ تجْیشات تخش ٍ ّوکاری
در اًجام آى
آگاّی تِ اصَل حفاظت فزدی ٍ پیشگیزی اس آسیثْای شغلی ٍ اًتمال
عفًَت در تیوارستاى ٍ اًجام آى
آگاّی تِ اصَل تحَیل گزفتي ٍ الذ اهات السم پس اساًتمال تیوار اس
اتاق عول تِ تخش ٍ هشارکت در ایي اهز
ّوکاری در کٌتزل عالئن حیاتی ٍ هزالثتْای عوَهی پس اس عول
جزاحی
ارائِ تکالیف آهَسشی

ًظر هربی

جذٍل فعالیتْای عولی داًطجَدر ّ 4فتِ دٍم کارآهَزی
فعالیتْای عوَهی
عناوین
رعایت همزرات
تیوارستاى
رعایت لَاًیي
کارآهَسی
یادگیزی اصَل علوی

رعایت اصَل اخاللی
در کارآهَسی
تزلزاری ارتثاط
هٌاسة تا تیوار ٍ
ّوزاّاى
تزلزاری ارتثاط
هٌاسة تا ّوکاراى ٍ
پزسٌل

ساير هَارد

نظر مربی مربوطه

جذٍل فعالیتْای عولی داًطجَ در ّ 4فتِ دٍم کارآهَزی
فعالیتْای اختصاصی

عٌاٍيي
هشارکت در پذیزش تیوار
اًجام ارسیاتی اٍلیِ اس تیوار
کٌتزل ٍ ثثت عالئن حیاتی تیوار
هشارکت در رفع ًیاسّای اٍلیِ تیواراى
آگاّی اس اصَل دارٍ درهاًی ٍ ًکات ایوٌی
ّوکاری در دارٍ درهاًی عثك اصَل آهَختِ شذُ
تزلزاری راُ ٍریذی ٍ تشریك هایعات
هشارکت دراًجام عولیات استزیل ٍ استفادُ درست اس هاسک ،گاى ٍ
دستکش
هشارکت در آهادُ ساسی ٍسایل سٌذاصهعذُ ٍ هثاًِ ٍ اًجام آى
آگاّی اس ًحَُ آهادُ ساسی پزًٍذُ تیوار تزای اعوال جزاحی ٍ
هشارکت در آى
آگاّی تِ عثمِ تٌذی اعوال جزاحی ٍهشارکت در آهادُ ساسی تیوار
جْت اًتمال تِ اتاق عول
هشارکت در اًتمال تیوار تِ اتاق عول تزاساس اصَل

اًجام جاتجایی ٍ تغییز ٍضعیت (پَسیشي) تیوار را در تخت
حول تیوار تا صٌذلی چزخذار ٍ تزاًکارد تا رعایت اصَل
آگاّی تِ اصَل ضذ عفًَی فضای فیشیکی ٍ تجْیشات تخش ٍ ّوکاری
در اًجام آى
آگاّی تِ اصَل حفاظت فزدی ٍ پیشگیزی اس آسیثْای شغلی ٍ اًتمال
عفًَت در تیوارستاى ٍ اًجام آى
آگاّی تِ اصَل تحَیل گزفتي ٍ الذاهات السم پس اساًتمال تیوار اس
اتاق عول تِ تخش ٍ هشارکت در ایي اهز
ّوکاری در کٌتزل عالئن حیاتی ٍ هزالثتْای عوَهی پس اس عول
جزاحی
ارائِ تکالیف آهَسشی

ًظر هربی

لیست حضَرٍغیاب داًطجَياى
ّ 4فتِ اٍل

تَضیحات :

اهضاء هربی

****************************************************

لیست حضَرٍغیاب داًطجَياى
ّ 4فتِ دٍم

تَضیحات :

اهضاء هربی

چک لیست ارزضیابی کارآهَزی در بخص (ّ 4فتِ اٍل)

ردیف

9
10
11
12
13

ثزلزاری ار جبط هٌبست ثب ّوکبراى ٍ پزسٌل درهبً
هطبرکو در پذیزش ثیوبر در ثخص
اًجبم ارسیبث اٍلیِ اس ثیوبر ثسرزی
کٌرزل ٍ ثجو ػعئن ضیب

ثیوبر

آگبّ ثِ اصَل دارٍ درهبً ٍ ًکبم ایوٌ آى
ّوکبری در دارٍ درهبً عجك اصَل آهَخرِ ضذُ
ثزلزاری راُ ٍریذی ٍ شریك هبیؼبم
اسرفبدُ هٌبست اس هبسک  ،گبى ٍ دسرکص در صَرم لشٍم
آهبدُ کزدى ٍسبیل هَرد ًیبس سٌذاص هؼذُ ٍ هثبًِ ٍ هطبرکو در اًجبم آى
هطبرکو در آهبدُ سبسی پزًٍذُ ثیوبر ثزای اػوبل دزاض
آگبّ ثِ عجمِ ثٌذی اػوبل دزاض ٍهطبرکو در آهبدُ سبسی ثیوبر دْو
اًرمبل ثِ ا بق ػول
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هطبرکو در اًرمبل ثیوبر ثِ ا بق ػول ثزاسبس اصَل
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اًجبم دبثجبی ٍ غییز ٍ ؼیو (پَسیطي) ثیوبر را در خو
ضول ثیوبر ثب صٌذل

هزخذار ٍ ثزاًکبرد ثب رػبیو اصَل
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آگبّ ثِ اصَل ذ ػفًَ تضبی تیشیک ٍ جْیشام ثخص ٍ ّوکبری در
اًجبم آى
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در ثیوبرسربى ٍ اًجبم آى
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آگبّ ثِ اصَل عَیل گزتري ٍ الذاهبم السم پس اساًرمبل ثیوبر اس ا بق ػول
ثِ ثخص ٍ هطبرکو در ایي اهز.
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ثزلزاری ار جبط هٌبست ثب ّوکبراى ٍ پزسٌل درهبً
هطبرکو در پذیزش ثیوبر در ثخص
اًجبم ارسیبث اٍلیِ اس ثیوبر ثسرزی
کٌرزل ٍ ثجو ػعئن ضیب

ثیوبر

آگبّ ثِ اصَل دارٍ درهبً ٍ ًکبم ایوٌ آى
ّوکبری در دارٍ درهبً عجك اصَل آهَخرِ ضذُ
ثزلزاری راُ ٍریذی ٍ شریك هبیؼبم
اسرفبدُ هٌبست اس هبسک  ،گبى ٍ دسرکص در صَرم لشٍم
آهبدُ کزدى ٍسبیل هَرد ًیبس سٌذاص هؼذُ ٍ هثبًِ ٍ هطبرکو در اًجبم آى
هطبرکو در آهبدُ سبسی پزًٍذُ ثیوبر ثزای اػوبل دزاض
آگبّ ثِ عجمِ ثٌذی اػو بل دزاض ٍهطبرکو در آهبدُ سبسی ثیوبر دْو
اًرمبل ثِ ا بق ػول
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اًجبم دبثجبی ٍ غییز ٍ ؼیو (پَسیطي) ثیوبر را در خو
ضول ثیوبر ثب صٌذل

هزخذار ٍ ثزاًکبرد ثب رػبیو اصَل

17

آگبّ ثِ اصَل ذ ػفًَ تضبی تیشیک ٍ جْیشام ثخص ٍ ّوکبری در
اًجبم آى

18

آگبّ ثِ اصَل ضفبظو تزدی ٍ پیطگیزی اس آسیجْبی ضغل ٍ اًرمبل ػفًَو
در ثیوبرسربى ٍ اًجبم آى

19

آگبّ ثِ اصَل عَیل گزتري ٍ الذاهبم السم پس اساًرمبل ثیوبر اس ا بق ػول
ثِ ثخص ٍ هطبرکو در ایي اهز.

20

ّوکبری در کٌرزل ػعئن ضیب

ٍ هزالجرْبی ػوَه پس اس ػول دزاض
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8
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هَارد ارزضیابی

داًطجَی گراهی در صَرت هَاجِ ضذى با هطکل در برًاهِ کارآهَزی بِ افراد ريل در
داًطکذُ پیراپسضکی هراجعِ ٍيا تواس بگیريذ:
 - 1قرباى هحوذ کَچکی (هذير گرٍُ اتاق عول) تلفي تواس 90110190110 :
آدرس پست الکترًٍیکghkoochaki@yahoo.com :
 - 0راضیِ طالبی (هربی) تلفي تواس 9111- 4401241 :

داخلی 011 :

آدرس پست الکترًٍیکtalebi.g@gmail.com :
 - 0هعصَهِ سْرابی(کارضٌاس آهَزش) تلفي تواس9111- 4401220 :
 - 4اهیذ بْرٍش (هربی ) تلفي تواس90119292010:
آدرس پست الکترًٍیکgolestan1350@yahoo.com :
 - 4هعصَهِ يذاللْی (هربی) تلفي تواس90110199100:
آدرس پست الکترًٍیکmasi_y50@yahoo.com:
-2
هٌابع هَرد استفادُ:
- 1تايلَر  " 0999اصَل ٍهْارتْای پرستاری رٍش ّای کار" ترجوِ احوذ علی اسذی
ًَقابی ٍّوکاراى اًتطارات .1094

صفحِ اًتقادات ٍپیطٌْادات

هفته کارآموزی
ّفتِ اٍل

ّفتِ دٍم

ّفتِ سَم

ّفتِ چْارم

ّفتِ پٌجن

ّفتِ ششن

ّفتِ ّفتن

ّفتِ ّشتن

انتقادات و پیشنهادات دانشجو

صفحِ سفیذ

