دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد
دانشکده پرستاری و مامایی

کارپوشه کارآموزی بخش قلب

گروه آموزشی پرستاری داخلی -جراحی
نیمسال  .....سال تحصیلی .....

مربی  :جمیله رمضانی
عضوهیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد

نام و نام خانوادگی دانشجو :

شماره دانشجویی:

ترم تحصیلی:

مقدمه
يكی از موثرترين و كارآمدترين روش هاي بهبود كیفیت آموزشی ،ارزشیابی صحیح است .ارزشیابی به فرايند نظام دار جمع آوري،
تحلیل و تفسیر اطالعات به منظور تعیین میزان تحقق هدف هاي مورد نظر گفته می شود .الگ بوك ها يا آموزش نامه ها از دسته
آزمون هاي عملكردي هستند و براي سنجش هدف هاي آموزشی و بازده هاي يادگیري در حیطه هاي شناختی و روانی -حركتی
به كار می روند .ثبت تجربیات و عملكردهاي مهم كارآموزان در اكثر دانشگاه ها مرسوم است .الگ بوك ،به دلیل كاهش فاصله بین
نظر و بالین ،می تواند به معلم و دانشجو در رسیدن به اهداف آموزشی و بالینی كمک كند .اين دفترچه بصورت روزانه تكمیل می
شود.
قوانین و مقرارت آموزشی


ساعت حضوردر بخش از ساعت  03:7الی  3:می باشد.



استفاده از يونیفرم مطابق مقرارت دانشكده  ،كوتاه نگه داشتن ناخن ها و عدم استفاده از زيور آالت ضروري است.



رعايت اصول اخالقی و شئونات اسالمی در برخورد با بیماران ،همراهان آنها ،همكاران وكادر آموزشی -درمانی



خروج از بخش يا بیمارستان فقط با كسب مجوز از استاد مربوطه میسر می باشد.



حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به كارورزي در عرصه الزامی است.



رعايت قوانین و مقررات آموزشييی در بخش ،ارا ه تكالیی يادگیري ،شييركت در بحو گروهی ،ارا ه مراقبت ها و مشيياركت
فعال در يادگیري و يادگیري خودراهبر از مواردي هستند كه در ارزشیابی لحاظ می شود.



غیبت مجاز دانشجو در اين دروس از  3/37مجموع ساعات درس نبايستی بیشتر باشد.



كلیه تكالیی خود را در پايان دوره به استاد بالینی خود تحويل دهید.



الگ بوك را در تمامی اوقات را به همراه داشيته باشید تا در موقع لزوم نسبت به ثبت اطالعات درآن اقدام شود به اين ترتیب
از ثبت اطالعات از طريق رجوع به حافظه كه با خطا توام می باشد پیشگیري خواهد شد.

هدف کلی دوره :
آشنا كردن فراگیران با نحوه مراقبت از مددجويان بزرگسال يا سالمند بستري در بخش قلب و كسب مهارت نسبی در امر مراقبت
از بیمار بستري در اين بخش با استفاده از تلفیق آموخته هاي خود با آموخته هاي قبلی و نیز با بهره گیري از نظريه ها و مفاهیم
پرستاري و مهارت هاي تفكر خالق بر اساس فرآيند پرستاري

اهداف ویژه یادگیری :از فراگیران انتظار می رود كه در پايان دوره قادر به انجام موارد زير باشند3

 .3آشنايی با واحد هاي مختلی بخش قلب (ازجمله اكوكارديوگرافی)
 .2توانايی پذيرش بیماران جديد
.:

برقراري ارتباط با بیمار و گرفتن تاريخچه و در صورت نیاز انجام معاينه فیزيكی

 .4پايش سیستم هاي مختلی بدنی بیمار بستري
 .5تعیین تشخیص هاي پرستاري بر اساس اطالعات جمع آوري شده از بیمار
 .6مراقبت از الين هاي وريدي بیمار و تنظیم سرم هاي بیمار
 .0توانايی مانیتورينگ ،ارزيابی و اقدام الزم در خصوص جذب و دفع بیمار
.8

توانايی انجام كار با دستگاه هاي دفیبريالتور

 .9آشنايی و كسب دانش الزم در مورد داروهاي مصرفی در بخش قلب
 .37آشنايی و كسب دانش الزم در مورد اكو كارديوگرام
 .33توانايی انجام تفسیر الكتروكارديوگرافی بیمار
 .32توانايی برقراري ارتباط حرفه اي و هماهنگی و همكاري با تیم درمانی مراقبتی
 .3:توانايی گزارش دهی و گزارش نويسی در بخش قلب
 .34توانايی تشخیص آريتمی هاي قلبی و بلوكها قلبی
 .35توانايی تشخیص انواع مختلی انفاركتوس میوكارد وايسكمی بر اساس نوار قلب
 .36توانايی تفسیر آزمايش هاي تشخیصی قلبی
 .30توانايی ارا ه اطالعات الزم و ضروري به بیمار و خانواده در حد مقررات
 .38توانايی ايفاي نقش آموزشی (آموزش به بیمار ،خانواده و ساير فراگیران)

برنامه کارآموزی بخش قلب
ایام کارورزی

بحث های گروهی

بحث دارویی

آشنايی با بخش
روز اول

و مراقبت هاي پرستاري روتین بخش قلب
تجهیزات بخش (دفیبريالتور ،مانیتورها و)...
و آشنايی با

روز دوم

ومحاسبه ريت

آموزش معاينات قلب و عروق
فرايند نويسی

روز سوم

روز چهارم

نیتراتها -مسکن ها( مرفین ،پتیدین)....

بتابلوکرها

کلسیم بلوکرها

نارسايی هاي قلبی-

ترومبولیتک ها ،ضد ا نعقادها شامل:
استرپتوکیناز  ،هپارین و وارفارین و...

روز پنجم

بیماري هاي التهابی قلب

داروهای ضد آریتمی دهلیز ی وبطنی

روز ششم

بیماريهاي دريچه اي قلب

داروهای کنترل فشارخون

روز هفتم

اورژانس هاي قلب و اقدامات پرستاري

اینوتروپیک ها
دوپامین و دوبوتامین

روز هشتم

-

روز نهم

مرور مباحو -امتحان عملی و تئوري

آلفا آدرنرژیک ها
آدرنالین و آتروپین

برگه ثبت شیفت های گذرانده شده در بخش قلب
تاريخ هر شیفت
امضاي مربی
نام ونام خانوادگی

فعالیت های ضروری در بخش قلب
نحوه اقدام
ارزيابی
اقدام مراقبتی
پذيرش بیمار
معاينه فیزيكی بیمار
بررسی سیستم قلبی و عروقی
كنترل عال م حیاتی
كنترل مانیتورينگ
وصل بیمار به مانیتورينگ
انجام ECG
كنترل درد
تنظیم قطرات سرم

مستقل

كمک

مشاهده

نام و امضاي
استاد

تزريقات زير جلدي
تزريقات دارو
مطالعه پرونده بیمار
IV- LINE
كنترل پمپ انفوزيون
كنترل قطره شمار سرم
آموزش ترخیص
كنترل پیس قلبی
CPR
انجام آزمايشات خون

راهنماي ارزيابی  = A 3مطلوب

 = Bمتوسط

 = Cنیاز به تمرين بیشتر دارد

گزارش پرستاری روز3......
-

نکات آموزشی یاد گرفته شده :
فعالیت های بالینی و آموزشی امروز خود را چگونه ارزیابی می کنید؟

عالی

خوب

متوسط

ضعیف

برگه ارزشیابی کارآموزی بخش قلب بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد

نام و نام خانوادگی دانشجو .............

تاریخ شروع کارآموزی ..............

تاریخ پایان کارآموزی ...............

رديی

3

تعداد غیبت ......

رفتارهاي حرفه اي و مهارت هاي ارتباطی

وقت شناسی( زمان ورود و خروج  ،حضور تمام وقت و بدون غیبت،

بارم

3

انجام تكالیی در زمان مناسب)
2

آراستگی ظاهر( رعايت ضوابط اسالمی  ،فرم لباس  ،بهداشت فردي )

3

:

احساس مسؤولیت( احساس مسؤولیت در قبال بیمار ،بخش و تكالیی

3

محوله ،عالقمندي به يادگیري)
4

مهارت در برقراري ارتباط با بیمارو پرسنل

3

( رعايت حريم خصوصی ،احترام به بیمار و مربی وپرستل ارتباط موثر
درمانی با بیمار وخانواده بیمار)
5

مشاركت فعال در بحو گروهی /راندها /كنفرانس

3

6

ارا ه مراقبت پرستاري توام با مهارت

2

0

اولويت بندي و ترتیب در انجام كارها

2

8

رفع نیازهاي مددجووتحلیل اطالعات(آزمايشگاهی و پاراكلینیكی)

3

9

آموزش به بیمار

2

فعالیت هاي آموزشی

3

ارزيابی

ارزيابی

دانشجو

استاد

37

كیس ريپورت حداقل يک مورد

3

33

فرايند پرستاري (حداقل يک مورد )

3

32

تفسیر نوار قلبی حداقل 4مورد

3

3:

امتحان  (Post Testاصطالحات  ،داروها  ،پرونده  ،آموزش به بیمار و

4

نوار قلبی )
نمره كل3

دانشجویان می بایست ابتدا خود ارزیابی انجام دهند سپس استاد مربوطه فرم ارزشیابی را تکمیل نماید.
دانشچو:

نظر دانشجو نسبت به این دوره :

نظر مربی در مورد دانشجو:

تاریخ و امضاء :

