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شتي ردماني اريان   دااگشنه علوم زپشكي و خدمات بهدا

 دادكشنه رپستاري و مامايي 
 

Log book پرستاری سالمت جامعهزی آموکار  

 )مقطع کارشناسی(

 

پرستاری سالمت جامعه آموزیعنوان درس: کار  

 نام کارآموز:                                             شماره دانشجویی:

 :پرستاری سالمت جامعه رآموزیشرح كا    2میزان واحد:     مقطع: كارشناسي

 طرح ریزی شده است و به دانشجویان پرستاری سالمت جامعهبرای کمک به کسب مهارت و درک عمیق حیطه های کاری پرستاری  آموزیاین دوره از کار

به به منظور ارتقاء سالمت وپیشگیری از بیماری ها  در ارائه خدمات بهداشتی وفرایند پرستاریPHCبا استفاده از دانش نظری واصول کمک می کند تا

 مشارکت کنند سالمت جامعهعنوان پرستار 

 هدف كلي:

 این کارگیریه ب و سالمتی مشکالت تشخیص جهت با استفاده از قدرت خالقیت و ابتکار بکارگیری دانش پرستاری در مهارت افزایش و توانایی کسب

 .جامعههای گروه و خانواده مددجو، مشکالت حلبرای  مهارت و دانش

اهــداف ويژه:

 :باشدفعالیت های الگ بوک بر طبق به انجام وظیفه قادر  مشخص شده در حیطه های  می رود انتظار دانشجو از

 اصول كلي در تکمیل الگ بوک:

کارآموزی 
سالمت جامعه

آموزش بهداشت

مراقبت از 
مادر باردار

مراقبت از 
کودک سالم

واکسیناسیون

تنظیم 
خانواده
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 تمامی دانشجویان می بایست اطالعات مربوط به تجربیات عملی خود را در قالب الگ بوک جمع آوری نمایند. .1

اد مربوطه  است نموده و کلیه اطالعات ثبت شده در الگ بوک را به تفکیک به تأیید  هر دانشجو می بایست شخصاً اقدام به تکمیل الگ بوک       .2

 برساند.

شند و اطالعات خود را به طور منظم در آن ثبت کنند. این            .3 شته با شجویان الگ بوک خود را تمامی اوقات به همراه دا شود دان صیه می  تو

 روش سبب کاهش موارد خطا می شود.

 تکمیل محل در نظر گرفته شده جهت تأیید استاد در جدول بر عهده استاد مربوطه است. .4

 سالمت جامعه کارآموزیحداقل های آموزشی در 

  یآموزواحدهای كار

 واحد واکسیناسیون -الف

 امضاء استاد تاریخ انجام واکسیناسیون ردیف

   کند.مي کارت واکسیناسیون را از نظر نام و نام خانوادگي و تاریخ صحیح واکسن کنترل  1

   دهد.مي سالمت مددجو را قبل از تزریق واکسن بررسي، موارد الزم را گزارش و  ارجاع  2

قبل از اجرای واکسیناسیون اقدامات الزم )شستن دستها، کنترل واکسن، وضعیت صحیح مددجو و ...(  3
 را انجام مي دهد.

  

   .آماده واستفاده میکندواکسن را به روش صحیح  4

   رعایت مي کند.را در واکسن خوراکي فلج اطفال نکات الزم )وضعیت کودک، تعداد قطره و ...(  5

بعد از واکسیناسیون موارد)استفاده از داروی تب بر، تاریخ مراجعه بعدی...( را به مددجو آموزش مي  6
 دهد.

  

   نکات الزم را در مورد زنجیره سرد رعایت مي کند. 7

   نام واکس و مشخصات خود را در برگه گزارش روزانه ثبت مي کند.مشخصات مددجو،  8

 

 واحد مراقبت از کودک-ب

 امضاء استاد  تاریخ انجام مراقبت از کودک ردیف

کودک را از نظر رشد و تکامل )قند، وزن، دور سر و...( و وضعیت  1
 واکسیناسیون به طور صحیح مورد بررسي و معاینه قرار مي دهد.

  

   اطالعات بدست آمده را با استاندارد مقایسه و در پرونده ثبت و رسم مي کند. 2

اقدامات مناسب  ومشکالت موجود و احتمالي را در کودک بدرستي تشخیص  3
 )پیشگیری، آموزش و ارجاع( را انجام مي دهد.

  

   همیت و اصول شیردهي از پستان را به مادر آموزش مي دهد.ا 4

   کودک متناسب با سن کودک به مادر آموزش مي دهد. رژِیم غذایي ونیازهای  5

   تاریخ مراجعه بعدی را در کارت بهداشتي و پرونده یادداشت و به مادر تأکید مي کند. 6

 واحد مراقبت از مادر باردار -ج

 امضاء استاد  تاریخ انجام مراقبت از مادر باردار ردیف

مصاحبه، مشورت، معاینه و ... به طور  وضعیت سالمت مددجو را از طریق 1
 نیازهای بهداشتي مددجو را تعیین و مشخص مي کند. کامل بررسي مي کند.
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براساس نیازهای بهداشتي مددجو آموزشهای الزم را ارائه و در صورت  2
 ضرورت مددجو را ارجاع مي دهد

  

مات انجام شده را تاریخ مراجعه بعدی را طي یادداشتي به مددجو اعالم و اقدا  3
 در پرونده ثبت مي کند.

  

 واحد تنظیم خانواده-د

 امضاء استاد تاریخ انجام تنظیم خانواده ردیف

در مورد وضعیت سالمت مددجو اطالعات الزم )جسمي، رواني و اجتماعي( را از منابع مختلف  1
 جمع آوری مي کند.

  

)کنترل فشارخون، کنترل واریس و ...( را جهت بررسي وضعیت سالمت مددجو اقدامات الزم  2
 انجام مي دهد.

  

اطالعات الزم را در رابطه با روش های مختلف پیشگیری از بارداری در اختیار مددجو قرار مي   3
 دهد.

  

در مورد نحوه استفاده از روش انتخاب مددجو، فواید، عوارض و مراقبتهای مربوطه، آموزشهای  4
 دهد.الزم را ارائه مي 

  

تاریخ مراجعه بعدی را طي یادداشتي به مددجو اعالم و اقدام انجام شده را در پرونده ثبت مي  5
 کند.

  

 قوانین و مقررات و وظایف آموزشی:

 دانشجويان بايد قادر باشند: 

 آزمون پاسخ دهند.قبل از ورود به هر قسمت آمادگی و اطالعات کافی مربوط به آن را داشته و قادر باشند به سواالت پیش 

 هر دانشجو موظف است: 

 کسب اجازه از مددجویان یک خانواده را انتخاب  وفرم ساختار خانواده را تکمیل و به استاد تحویل دهد. بابر اساس فرآیند پرستاری،

 دهد. یک موضوع در حیطه های بهداشتی)در قالب کالس آموزشی( تهیه و برای مددجویان، پرسنل و یا دانشجویان ارائه

 رعايت مقررات ذيل 

 حضور بموقع و  عدم غیبت -

 عدم استفاده از زیورآالتو  رعایت حجاب اسالمی -

 و سایر قسمت ها داشتن یونیفرم سفید در مراکز -

 باشد.به همراه داشتن لوازم اولیه )مداد، خودکار، دفتر یادداشت، کاغذ یادداشت، پاک کن( الزامی می -

 می باشد. 13الی  8انی از ساعت ساعت کار در مراکز بهداشتی درم -

 رعایت بهداشت فردی -
 

 :نحوه ارزشیابی

 8پیش دانسته های  علمی ....................................نمره از 

 8آموزش گروهی .....................................................نمره از 

 4بررسی ساختار خانواده ...................................... نمره از 

 5تکمیل الگ بوک................................................ نمره از 

 52نمره ابزار ارزشیابی ......................................... نمره از 

 55                جمع نمرات :                              

 دانشجو نهائی نمره=  5/2بر تقسیم نمرات جمع حاصل


