بسمه تعالي
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هدف و جايگاه آموزشي log book
دفترچه حاضر تحت عنوان  Log Bookدوره كارآموزي و كارآموزي در عرصه دانشجويان پرستاري در بخش هاي
مادران و نوزادان به منظور ثبت كليه فعاليت هاي آموزشي باليني شما در طول دوره طراحي شده است .اطالعات موجود در
 Log Bookجهت سنجش پروسيجرهاي انجام شده در بخش هاي زير طراحي شده و هدف آن ارتقاي كيفيت آموزشي باليني
دانشجويان مي باشد.
اصول كلي تكميل log book
-

تمامي دانشجويان بايد اطالعات مربوط به تجربيات عملي و علمي خود را در قالب  BOOK LOGجمع آوري نمايند.

-

هر دانشجو بايد  LOG BOOKخود را شخصا تكميل كند.

-

هر دانشجو موظف است كليه اطالعات ثبت شده در  LOG BOOKرا به تفكيك به تاييد استاد مربوطه برساند.

-

تكميل  LOG BOOKبراي دانشجويان از شروع دوره الزامي است.

-

گروه آموزشي مختار است در هر زمان كه تشخيص دهد  LOG BOOKرا جهت بررسي يا نسخه برداري در اختيار
بگيرد.

-

توصيه مي شود دانشجويان در تمامي اوقات  LOG BOOKخود را به همراه داشته باشند تا در موقع لزوم نسبت به
ثبت اطالعات در آن اقدام نمايند به اين ترتيب از ثبت اطالعات از طريق رجوع به حافظه كه با خطا توام مي باشد
پيشگيري خواهد شد.

-

بهتر است در پايان هر فعاليت ،زمان كوتاهي در همان محل انجام فعاليت ،به تكميل  LOG BOOKتخصيص داده
شود تا اطالعات مورد نياز به سهولت در دسترس باشد.

-

قبل از اتمام دوره ،با توجه به اهداف كلي درس و حداقل هاي يادگيري ،در صورت عدم يادگيري يك مهارت ،موضوع
به اطالع استاد مربوطه رسانده شود.

-

در هر موردي كه  LOG BOOKتكميل نگردد در واحد بعدي اجرا خواهد شد.

-

در حفظ  LOG BOOKبسيار دقت نماييد چرا كه در صورت مفقود شدن در جريان ارزيابي ها بطور بسيار جدي دچار
مشكل خواهيد شد.

-

در پايان دوره ،دفترچه حاضر را به استاد باليني مربوطه تحويل نماييد.

-

موقع تحويل يك كپي از آن را نزد خود نگهداريد.

شرح وظايف دانشجو:
 oطبق زمان تعيين شده براي ورود و خروج ( ساعت  8صبح لغايت  13عصر) در بخش حضور يابد و زمان تعيين شده
براي حضور در برنامه هاي آموزشي و صرف چاي و غذا و  ...را رعايت نمايد.
 oدر گزارش روزانه تعويض نوبت كاري ( تحويل و تحول بخش ) شركت نمايد.
 oمقررات مربوط به بخش را رعايت نمايد.
 oنكات اخالقي (صداقت ،راستگويي ،حفظ خلوت و اسرار ،احترام به عقايد مددجو و  )...را مورد توجه قرار داده و رعايت
نمايد.
 oبا بيمار و خانواده وي ،ارتباط مناسب برقرار نمايد.
 oبا پرسنل بخش و ساير دانشجويان ارتباط موثر برقرار نمايد.
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 oاحساس مسئوليت در مراقبت از مددجو داشته باشد.
 oوظايف محوله را بطور صحيح و با دقت و سرعت مناسب انجام دهد.
 oانتقادات منطقي را بدون واكنش نامناسب بپذيرد.
 oعالقه مندي و اشتياق خود را در انجام وظايف محوله نشان دهد.
 oعالوه بر وظايف محوله ،عالقه مندي و اشتياق خود را در انجام كار گروهي نشان دهد و با پرسنل بخش و ساير
دانشجويان همكاري نمايد.
 oتكاليف محوله را به موقع انجام و تحويل دهد.
 oحضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به كارآموزي الزامي است.
 oخروج از بخش تحت هر عنوان فقط با كسب مجوز از استاد مربوطه ميسر مي باشد.
مقررات درون بخش :
-

آراستگي ظاهر متناسب با شان شرعي و عرفي دانشجو در محيط بخش (كوتاه نگه داشتن ناخن و عدم استفاده از
زيورآالت ،آرايش و )...

-

پوشش مناسب بر طبق ضوابط دانشكده ( استفاده از اتيكت شناسايي ،روپوش سفيد ،شلوار و مقنعه مشكي (براي
دختران) و روپوش سفيد و شلوار مشكي (براي پسران) ،كفش ساده (عدم استفاده از شلوار جين)

-

رعايت دقيق اصول كنترل عفونت و تفكيك زباله

-

رعايت اصول صرفه جويي در استفاده از وسايل و ملزومات الزم براي اجراي پروسيجرها

-

كسب اجازه از مربي /سرپرستار /مسئول بخش جهت اجراي هرگونه پروسيجر و يا استفاده از وسايل

-

اجراي صحيح پروسيجرهاي پرستاري زيرنظر مربي

هدف كلي آموزشي دوره
ايجاد آمادگي و مهارت هاي الزم در دانشجو جهت ارائه خدمات بهداشتي -درماني به بيماران /مددجويان با اختالالت
رواني و خانواده آن ها با كاربرد فرآيند پرستاري ،به منظور پيشگيري و ارتقاي سطح سالمت رواني ،اجتماعي و معنوي بيماران/
مددجويان درمان و توانبخشي آن ها در جامعه.
شرح كارآموزی
در اين دوره دانشجو با بكارگيري مفاهيم و نظريه و الگوهاي آموخته ،ضمن تعامل با مددجو /بيمار به روش ارتباطدرماني
به او كمك مي نمايد كه به تدريج با خود و محيط اطرافش سازگار گردد .همچنين نقش هاي مختلف پرستاري را در رابطه با
مددجو /بيمار و خانواده تجربه كرده ،به طوري كه بتواند مددجو /بيمار را جهت كسب استقالل و بازگشت به جامعه حمايت
نموده و آن ها را با منابع حمايتي موجود در جامعه نيز آشنا سازد.
اهداف رفتاری
در پايان دوره از فراگيران انتظار مي رود:


اختالالت رواني را بر اساس  DSM- IV- TRطبقه بندي نمايند.
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عالئم ،انواع ،اتيولوژي ،اپيدميولوژي ،تشخيص و پيش آگهي ،درمان و فرآيند پرستاري مربوط به هر كدام از اختالالت
رواني را بر اساس سيستم  DSM- IVبا تاكيد بر منابع پرستاري روان شرح دهند.



در عمل قادر باشند در مواجهه با مددجوي مبتال به اختالالت رواني با تاكيد بر اصول ارتباط درماني ،ترزيتبي جامع و
صحيحي از مددجو به عمل آورده و با استفاده از ساير منابع ،مشكالت بيمار (جسمي ،رواني ،اجتماعي و  )...را شناسايي
كرده و مداخالت مناسب پرستاري با توجه به اندوخته علمي خود طراحي و اجرا نموده و نهايتا ارزيابي نمايند.



به عنوان پرستار قادر باشند كه عالوه بر بيمار ،با خانواده و افراد جامعه ارتباط برقرار كرده و در صورت نياز آموزشهاي
الزم را ارائه دهند.



فوريت ها را در بخش روانپزشكي تشخيص و اقدام مقتضي را انجام دهند.



روش هاي درم اني در بخش روانپزشكي (دارودرماني ،الكتروشوك درماني و  )...را ياد گرفته و در اجراي اين روش ها
مشاركت داشته باشند.



با محيط درماني آشنا شوند و پيشنهاداتي را براي تغيير ،حفظ و ارتقاي آن بدهند.

فعاليت های مربوط به ECT
كليه اقداماتي كه شما براي بيماري كه  ECTداشته ،انجام داده ايد ،حداقل براي يكي از بيماران بنويسيد.
مشخصات بيمار:
نام بيمار:
تشخيص:
اقدامات قبل از ECT

سن:
جلسات تجويز شده:
اقدامات الزم

تاريخ:
جلسات دريافت شده:

اقدامات انجام شده توسط دانشجو

توضيح علت عدم انجام اقدام

امضاء مربي

1
2
3
4
5

اقدامات بعد از ECT

اقدامات الزم

اقدامات انجام شده توسط دانشجو

1
2
3
4
5

6

توضيح علت عدم انجام اقدام

امضاء مربي

مطالعه دارويي
يكي از داروهاي روانپزشكي (انتخاب شده توسط مربي) را به طور كامل (دسته دارويي ،اشكال دارويي ،موارد مصرف،
مكانيسم اثر ،تداخالت ،موارد احتياط،عوارض جانبي و آموزش هاي پرستاري) توضيح داده و عوارض مورد انتظار را در يكي از
بيماران بخش مورد بررسي قرار داده و سپس با حضور مربي براي ساير دانشجويان به بحث گذاشته شود.
نام دارو:

Interaction Card
بخشي از يك ارتباط درماني را به صورت مكتوب ارائه دهيد .لطفا ضميمه شود.
سوال (دانشجو)

جواب (بيمار)

تجزيه و تحليل

معرفي يك مورد (اخذ شرح حال و بررسي وضعيت رواني)
حداقل يك مورد متن كامل يك مصاحبه با بيمار را به صورت گفت و شنود بنويسيد
مشخصات و بررسي بيمار ...................................................................
سوال (دانشجو)

جواب (بيمار)

تجزيه و تحليل

ارائه يك فرآيند پرستاری
يك فرآيند پرستاري (بررسي ،تشخيص ،برنامه ريزي ،مداخالت و ارزيابي) براي مورد بند Interaction Card
بنويسيد.

مشاركت در كنفرانس های باليني
رديف

عنوان كنفرانس

تاريخ

1
2
3
4
7

آمادگي دانشجو

امضاء مربي

فرم خود ارزيابي دانشجو از فعاليت های ضروری كارآموزی بهداشت روان /پرستاری بيماری های روان -بخش ......
مستقل
1

آشنايي با محيط فيزيكي ،تجهيزات و روتين بخش هاي روانپزشكي ،اورژانس روانپزشكي
و درمانگاههاي روانپزشكي.

2

برقراري ارتباط مناسب با مددجو بر اساس فرهنگ وي و مودبانه و بدون توجه به قوميت
و مليت وي.

3

برقراري ارتباط حرفه اي و هماهنگي و همكاري با تيم درماني مراقبتي

4

برآوردن آسايش ،ايمني و نيازهاي اوليه مددجو در حد وظايف و اختيارات خود.

5

رعايت اصول حفاظت فردي،پيشگيري از آسيب هاي شغلي ،كنترل عفونت ،شستن
صحيح دست ها و دفع صحيح زباله.

6

تحويل بيمار در ابتداي هر شيفت و اخذ شرح حال كامل ازبيمار تعيين شده (ارزيابي
اوليه).

7

ارزيابي جامع و صحيح از مددجو با تاكيد بر اصول ارتباط درماني.

8

كنترل و ثبت دقيق عالئم حياتي و گزارش موارد غير طبيعي.

9

ارائه مراقبت هاي تخصصي و توانبخشي پرستاري (رگ گيري ،خونگيري ،كنترل جذب
و دفع،فيزيوتراپي اندام ها و .)...

 10آشنايي و طبقه بندي انواع اختالالت رواني بر اساس سيستم .DSM- IV- TR
 11آشنايي با اصطالحات و اختالالت رايج روانپزشكي.
 12آشنايي با فلوچارت ،كاردكس ،گزارش دهي و گزارش نويسي در بخش هاي روانپزشكي.
 13آشنايي با داروهاي مصرفي در بخش هاي روانپزشكي و اطالع كامل از عوارض دارويي.
 14دادن داروهاي بيمار با رعايت اصول صحيح و ثبت دقيق داروهاي داده شده.
 15ارسال آزمايشات و توانايي افتراق يافته هاي آزمايشگاهي غيرطبيعي از طبيعي و اطالع
دادن آن ها.
 16آشنايي با روش الكتروشوك درماني  ECTو انجام مراقبت هاي پرستاري قبل ،حين و
پس از آن.
 17تشخيص فوريت ها در بخش روانپزشكي و مشاركت در انجام اقدام مقتضي.
 18شركت فعال در ويزيت مددجويان با اختالالت رواني توسط پزشكان.
 19ارائه طرح مراقبتي در بيماران مبتال به اختالالت روانپزشكي.
 20مشاركت در پذيرش ،انتقال و ترخيص بيماران.
 21انجام اقدامات ايمني (پيشگيري از آسيب بيمار به خود و ديگران ،سوء مصرف مواد و
داروها در بيمار و .)...
 22ايفاي نقش آموزشي (آموزش به بيمار ،خانواده و ساير فراگيران).
 23تهيه و ارائه گزارش شفاهي و كتبي طبق چارچوب كلي گزارش نويسي پرستاري و با
استفاده از واژه هاي مناسب علمي.
 24مشاركت فعال در بحث گروهي /راندها /كنفرانس ها
 25شركت در كاردرماني ،گروه درماني،تفريح درماني به همراه بيمار
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با كمك

مشاهده

تعداد فعاليت

فرم ارزشيابي مربي
كارآموزی پرستاری بهداشت روان /پرستاری بيماری های روان -بخش ......................
موارد ارزشيابي
رفتارهای حرفه ای ،مهرات های ارتباطي و كدهای اخالق پرستاری (نمره كل)4 :
(نمره حاصل را بر عدد  3تقسيم نماييد).
1

رعايت نظم ،انضباط و وقت شناسي

2

استفاده از يونيفرم مطابق مقررات دانشكده و استفاده از اتيكت

3

آراستگي ظاهري و رعايت شئونات اخالقي

4

مسئوليت پذيري و فعال بودن در انجام امور

5

ارتباط حرفه اي با احترام متقابل با سطوح مختلف حرفه اي (مربي ،پرسنل ،بيمار و )...

6

معرفي خود با ذكر نام ،عنوان و نقش حرفه اي به مددجو

7

انجام تمام مداخالت پرستاري با حفظ عزت و احترام مددجو و خانواده او

8

حفظ اسرار بيمار ،رعايت حريم خصوصي او ،احترام به استقالل فردي و كسب رضايت آگاهانه قبل از
انجام هر مداخله

9

گزارش خطاهاي حرفه اي خود و اعضاي تيم درماني به مربي

10

احترام به حق مددجو در مورد انتخاب فرد انجام دهنده مداخله و جلب رضايت وي در همه مراحل

11

اطالع موارد عدم رعايت استانداردهاي مراقبتي ،به مربي يا مقام مسئولي كه اختيار كافي براي اصالح
شرايط داشته باشد.

12

پرهيز از انجام اقداماتي كه مستلزم زيرپا گذاردن اصول اخالقي ،قانوني و شرعي باشد حتي در صورت
درخواست بيمار
موارد ارزشيابي تخصصي (نمره كل)8:
(نمره حاصل را بر عدد  3تقسيم نماييد)

1

آشنايي با محيط فيزيكي ،تجهيزات و روتين بخش هاي روانپزشكي ،اورژانس روانپزشكي و
درمانگاههاي روانپزشكي.

2

برقراري ارتباط مناسب با مددجو بر اساس فرهنگ وي و مودبانه و بدون توجه به قوميت و مليت وي.

3

برقراري ارتباط حرفه اي و هماهنگي و همكاري با تيم درماني مراقبتي.

4

برآوردن آسايش ،ايمني و نيازهاي اوليه مددجو در حد وظايف و اختيارات خود.

5

رعايت اصول حفاظت فردي ،پيشگيري از آسيب هاي شغلي ،كنترل عفونت ،شستن صحيح دست ها
و دفع صحيح زباله.

6

تحويل بيمار در ابتداي هر شيفت و اخذ شرح حال كامل ازبيمار تعيين شده (ارزيابي اوليه).

7

ارزيابي جامع و صحيح از مددجو با تاكيد بر اصول ارتباط درماني.

8

كنترل و ثبت دقيق عالئم حياتي و گزارش موارد غير طبيعي.

9

ارائه مراقبت هاي تخصصي و توانبخشي پرستاري (رگ گيري ،خونگيري ،كنترل جذب و
دفع،فيزيوتراپي اندام ها و .)...

10

آشنايي و طبقه بندي انواع اختالالت رواني بر اساس سيستم .DSM- IV- TR

11

آشنايي با اصطالحات و اختالالت رايج روانپزشكي و گرفتن شرح حال ()Mental Status

12

آشنايي با فلوچارت ،كاردكس ،گزارش دهي و گزارش نويسي در بخش هاي روانپزشكي.
9

عالي خوب متوسط ضعيف
0.25
0.5 0.75 1

عالي خوب متوسط ضعيف
0.25
0.5 0.75 1

ادامه موارد ارزشيابي تخصصي (نمره كل)8:

عالي خوب متوسط ضعيف
0.25
0.5 0.75 1

(نمره حاصل را بر عدد  3تقسيم نماييد)
13

آشنايي با داروهاي مصرفي در بخش هاي روانپزشكي و اطالع كامل از عوارض دارويي.

14

دادن داروهاي بيمار با رعايت اصول صحيح و ثبت دقيق داروهاي داده شده.

15

ارسال آزمايشات و توانايي افتراق يافته هاي آزمايشگاهي غيرطبيعي از طبيعي و اطالع دادن آن ها.

16

آشنايي با روش الكتروشوك درماني  ECTو انجام مراقبت هاي پرستاري قبل ،حين و پس از آن.

17

تشخيص فوريت ها در بخش روانپزشكي و مشاركت در انجام اقدام مقتضي.

18

شركت فعال در ويزيت مددجويان با اختالالت رواني توسط پزشكان.

19

ارائه طرح مراقبتي در بيماران مبتال به اختالالت روانپزشكي.

20

مشاركت در پذيرش ،انتقال و ترخيص بيماران.

21

انجام اقدامات ايمني (پيشگيري از آسيب بيمار به خود و ديگران ،سوء مصرف مواد و داروها در بيمار
و .)...

22

ايفاي نقش آموزشي (آموزش به بيمار ،خانواده و ساير فراگيران).

23

تهيه و ارائه گزارش شفاهي و كتبي طبق چارچوب كلي گزارش نويسي پرستاري و با استفاده از واژه
هاي مناسب علمي.

24

مشاركت فعال در بحث گروهي /راندها /كنفرانس ها
عالي خوب متوسط ضعيف
0.25
0.5 0.75 1

تكاليف دانشجو (نمره كل)8:
1

گزارش  1مورد مراقبت پايه پرستاري

2

گزارش  1مورد مراقبت تخصصي پرستاري

3

گزارش  1مورد مراقبت توانبخشي

4

گزارش  1مورد دارودرماني

5

گزارش  1مورد طرح مراقبتي

6

گزارش  1مورد اخالقي و حرفه اي

7

گزارش  1مورد آموزش به بيمار

8

كنفرانس باليني
امضاء مربي:

نمره كارآموزی:
امضاء دانشجو:

نمره ارزشيابي كلي
نمره كل

موضوع ارزيابي

ارزشيابي عمومي

 4نمره

ارزشيابي اختصاصي

 8نمره

تكاليف دانشجو

 8نمره

نمره كل

 20نمره

10

نمره كسب شده

