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 دانشکده پرستاری ومامایی

)بیماریها و اختالالت جسمی و عملکردی(. 1پرستاری سالمندی  کار آموزیالگ بوک   

 مقطع کارشناسی ارشد پرستاری

 

 مشخصات دانشجو

 : نام

 :نام خانوادگی

 :شماره دانشجویی

 :سال ورود

 :تاریخ شروع دوره

 :تاریخ اتمام دوره

 :تلفن همراه

 :مالحظات

Email: 

 سوپروایزر/مربی

 

 سخنی با دانشجویان محترم:

از  پسبه وسیله الگ بوک، در حقیقت . ه دانشجویان ارشد می باشدسالمندي ویژ پرستاري Log Bookآنچه اکنون پیش رو دارید 

به عالوه،  براي دانشجو فراهم می شود.، تجربه بالینی هدایت شده اي supervised experienceفراگیري دانش پایه، در قالب یک 

راهنماي مطالعاتی، ابزاري مناسب و مفید جهت ارزشیابی آموخته هاي دانشجو و ارزشیابی تکوینی این دفترچه  داراي اهدف دیگري مانند 

ایه براي الگوي مراقبتی پ در هر واحد درس بالینی )کارآموزي/کارورزي(،توجه داشته باشید که برنامه آموزشی نیز می باشدو تجمعی 

 .یادگیري بالینی دانشجویان  فرآیند پرستاري می باشد
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 در تکمیل الگ بوک خود، به نکات زیر توجه فرمایید:

  به  کار آموزيالگ بوک را تمامی اوقات به همراه داشته باشید و  فیزیک تکالیف محوله، و الگ بوک خود را در انتهاي

 مربی مربوطه درس تحویل نمایید. کلیه موارد و آیتم هاي موجود در الگ بوک باید به امضاي مربی مربوطه رسیده شود. 

  می شود.نمسئولیت  حفظ و صیانت از الگ بوک به عهده شما می باشد و چنانچه مفقود شود، اطالعات قبلی شما مجددا تائید  

  در هر ایتم الگ بوک شما، یک لیکرت شامل کامل انجام شده، ناقص انجام شده، انجام نشده وجود دارد که بسته به شرایطی

ثبت کلیه اقدامات انجام شده خودتان در زمان مقرر، غافل ارد نمره دهی می شود. دارید به این مو کار آموزيکه شما در طی 

 نشوید. 

  الزامی است و گروه آموزشی شما مجاز است هر زمان الزم بود  کار آموزيتکمیل الگ بوک تحت نظر مربی از روز اول

 الگ بوک شما را جهت بررسی یا نسخه برداري در اختیار خود قرار دهد. 

 واحد 2تعداد واحد:                                        یک سالمندیپرستاری  کار آموزیشرح 

این درس منجر به کسب دانش و مهارت در زمینه ارائه خدمات پرستاری سالمندی به مددجویان با بیماری ها و ناتوانی های 

ی و ارتقا رون معمول زندگی و فعالیتهای اجتماعجسمی و بهبود تطابق خانواده به منظور کسب استقالل، بازگشت مددجو به 

 کیفیت زندگی او خواهد شد.

 هدف کلی دوره:

کسب مهارت در مورد ارائه مراقبتهای پرستاری تخصصی به سالمندان مبتنی بر واحد نظری گذرانده شده در سالمندان مبتال 

بستری در  رات مرتبط با سالمندی در مددجویانبه اختالالت عملکردی و جسمانی بر اساس سیستم های مختلف بدنی و تغیی

 بیمارستان.

 :یادگیریاهداف 

 در بخش هاي مختلف داخلی و جراحی و سالمندي بیمارستان منتخب کار آموزيآشنایی با محیط  .1

 استفاده از تکنیک ها و روشهاي ویژه در بررسی و شناخت سالمندان بستري در بیمارستان منتخب .2

پرستاري  و انجام مراقبت هاي مختلف بدن با تکیه بر دانش نظري دستگاهدر  آشنایی با تغییرات عملکردي و پاتولوژیک  .3

 صحیح بر اساس فرایند پرستاري در سالمند مبتال. 

 المند نیازمندسشنایی با مراقبتهاي تسکینی در سالمندان نیازمند و انجام مراقبت پرستاري صحیح بر پایه فرایند پرستاري براي آ .4

موزشی براي سالمندان بستري  با استفاده از چک لیست اثر بخشی آموزش به بیمار مورد تائید وزرات ی آتدوین اولویت سنج .5

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 آموزش به خانواده سالمند و سالمند در جهت افزایش خود مراقبتی  و سازگاري با سالمندي و بیماري .6

پرستاري بر اساس یکی از روشهاي گزارش نویسی موجود و منطبق با اصول استاندارد و مقررات بیمارستان  ثبت صحیح گزارش .7

 میزبان
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 قوانین و مقررات دوره:

  شما کلیه بخش هاي داخلی و جراحی و یا سالمندي بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی  کار آموزيمحل برگزاري دوره

 ایران خواهد بود. 

  می باشد. 13337الی  7337از ساعت  کار آموزيدر محل ساعت حضور 

  حفظ یونیفرم مناسب مطابق با قوانین دانشکده الزامی است ) استفاده از اتیکت، روپوش سفید، شلوار و کفش ساده و تیره براي

 (براي خانم ها آقایان و خانم ها و نیز استفاده از مقنعه ساده سورمه اي

 لفن همراه، بهداشت دست و ناخن، بر طبق قوانین و مقررات دانشکده الزامی استعدم استفاده از زیور آالت، ت 

 و رعایت اصول اخالقی و شئونات حرفه اي و اسالمی در ارتباط با بیمار، همراه بیمار، همکار، پرسنل بخش درمان و آموزش 

 الزامی است.  سایر افرادي که با شما در تعامل دارند، 

 حترام حرفه اي نسبت به سرپرستار، مربی، پرسنل، و سایر دانشجویان و بیماران ضروري است. رعایت اصول اخالقی، و ا 

 .هرگونه خروج از بخش یا بیمارستان، بدون هماهنگی با مربی مربوطه، غیبت لحاظ خواهد شد 

 دانشکده، ممکن است برخی روزها به صورت النگ دي در نظر گرفته شود که به شما  نبر حسب صالحدید مربی و قوانی

 اطالع داده خواهد شد.

  حضور دانشجو در تمامی جلسات اجباري است و در صورت داشتن غیبت بیش از حد قانونی تصویب شده در دانشکده، واحد

می شود و مراتب به مدیریت بالینی دانشکده اطالع داده ی بدون نمره در نظر گرفته به صالحدید مربی مربوطه حذف و یا حت

 خواهد شد. 

  ار آموزيکدر طول  به استفاده از کتابخانه یا مطالعات مرتبط با موضوعات مطرح شده کار آموزياختصاص بخشی از ساعت ،

 با نظر مربی مربوطه امکان پذیر است. 

 داشتن کار آموزينوآوري و خالقیت در  مقررات آموزشی، ارائه تکالیف در موعد مقرر،  مواردي مانند رعایت قوانین و ،

انجام پروسیجر محوله تحت نظر مربی، بررسی و شناخت سالمند بر اساس سیستم هاي انگیزه، مشارکت در بحث گروهی، 

 هایی شما لحاظ خواهد شد. آموزش نوآورانه به بیماران، یادگیري خود محور و .....در ارزشیابی نمختلف بدن،  

 نحوه ارزشیابی:

 و یکی از اختالالت جسمی  و مقررات آموزشی و حرفه اي، ارائه دو مورد فرآیند پرستاري کتبی در سالمند داراي نرعایت قوانی

ار( )یکی از این دو فرایند به صورت کنفرانس علمی )سمین وها و نظریه هاي پرستاري سالمنديارائه تدابیر پرستاري بر اساس الگ

 ، آموزش به بیمار و تکمیل فرم ارزشیابی دانشجوارائه می شود(
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 جدول حضور و غیاب و سیستم ورود و خروج دانشجو

 به موقعحضور  تاریخ جلسه

(1) 

 11تاخیرکمتر از 

 دقیقه

(51/0) 

 تاخیر

 00تا  11بین 

 (1/0دقیقه)

 00از  تاخیر بیشتر

 دقیقه

(51/0) 

 غیبت

(0) 

 امضای مربی

        اول

        دوم

        سوم

        چهارم

        پنجم

        ششم

        هفتم

        هشتم

        نهم

        دهم

        یازدهم

        دوازدهم

        سیزدهم

        چهاردهم

        پانزدهم

        شانزدهم
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 (براساس فرآیند پرستاریثبت فعالیتها )تائید فعالیت توسط مربی 

 ا مضای مربی کیفیت نحوه انجام کار مورد انتظار فعالیت مرحله

 (7انجام نشده) (5/7ناقص انجام شده) (1کامل انجام شده)

د 
من

سال
 

ت
خ

شنا
 

 و
ی

رس
بر

ار
یم

ب
)

ر 
 د

ی
ص

صا
خت

 ا
 و

ی
وم

عم ش(
خ

ر ب
ه

 

جمع آوري داده هاي ذهنی در زمینه سالمت عمومی و بیماري 

 اختصاصی 

    

معاینه فیزیکی سالمند بیمار بر اساس سیستم هاي مختلف قلب، 

 عروق، تنفس، گوارش، اعصاب، غدد، عضالنی و اسکلتی

    

     تفسیر آزمایشات و تغییرات مقادیر آزمایشگاهی در سالمندي

طبیعی و غیر طبیعی حاصل از بررسی و شناخت در تعیین یافته هاي 

 سالمند بیمار

    

ی 
ار

ست
پر

ی 
ها

ص 
خی

تش
م 

ظی
 تن

 و
یه

ته

ط
رتب

م
 

تعیین نیازهاي اموزشی، مراقبتی، درمانی سالمند بیمار با تکیه بر 

 بررسی و شناخت انجام گرفته

    

     تهیه فهرست عالئم و نشانه هاي بروز مشکل/عوامل مرتبط با آن

     لیست نمودن نیاز هاي مراقبتی سالمند و اولویت بندي آنها

لیست نمودن تشخیص هاي پرستاري مرتبط با مرحله بررسی و 

 شناخت

    

تدوین و اولویت بندي تشخیص پرستاري مبتنی بر تجزیه و تحلیل 

 صحیح داده ها

    

ی
یز

 ر
مه

رنا
ب

 

     مراقبتتعیین برآیندهاي کوتاه مدت و بلند مدت در امر 

تدوین مداخالت پرستاري مبتنی بر اهداف و الگوهاي رایج پرستاري 

 سالمندي و توانبخشی

    

     ارائه دالیل علمی جهت هر مداخله پرستاري و درمانی

     اولویت بندي برنامه هاي مراقبتی با دالیل علمی

را
ج

ا
 

 teamاجراي مداخالت پرستاري مبتنی فرآیند پرستاري به صورت 

working 

    

اجراي مداخالت بر اساس حداقل استانداردهاي پرستاري)به جدول 

 مداخالت توجه نمایید(

    

ی
یاب

زش
ار

 

     ثبت دقیق مداخالت و اقدامات پرستاري انجام گرفته

     قضاوت در مورد میزان دسترسی به اهداف

     بررسی علل عدم دستیابی سالمند بیمار به برآیندهاي مورد انتظار
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 تکالیف:

در مورد مشکالت شایع در دوران سالمندی مرتبط با موارد واقعی در بخش ها و مستند بر اساس فرایند پرستاری  case reportارائه یک 

 بر اساس پرونده

 مربی تائید دلیل انتخاب برای گزارش تشخیص نام بیمار

    

 

 نمونه یک گزارش پرستاری

 تائید مربی روش ارائه گزارش پرستاری نام بیمار

   

 

 آموزش به بیمار

 تائید مربی روش آموزش موزشیآ خالصه محتوای موزشیآاولویت  نیاز های آموزشی نام بیمار
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 یها و اختالالت جسمی و عملکردی() بیمار پرستاری سالمندی یکدانشجویان  کار آموزی فرم ارزشیابی

 ضعیف  متوسط  خوب  (5موارد ارزشیابی عمومی) عنوان

ی
وم

عم
ی 

یاب
زش

ار
 

    رعایت انضباط، وقت شناسی

    مسئولیت پذیري، برقراري ارتباط صحیح با همکار، مربی، بیمار و خانواده

    اسالمیآراستگی ظاهري ضمن حفظ شئونات 

    معرفی خود با ذکر نام، عنوان، نقش حرفه اي به سالمند/ همراه

) شستن صحیح دست، دفع صحیح زباله و آموزش آن به بیمار و همراه رعایت  موارد اصلی کنترل عفونت

).. 

   

ت صورحفظ اسرار بیمار ، رعاي حریم خصوصی، احترام به استقالل فردي، کسب رضایت آگاهانه در 

 لزوم

   

    گزارش خطاهاي حرفه اي خود به مربی

    معلومات علمی، به کار گیري صحیح معلومات

    مدیریت بحران 

    حفظ و رعایت منشور حقوق بیمار/پرهیز از اقداماتی که منجر به زیر پا گذاشتن اصول اخالقی می شود

 ضعیف  متوسط  خوب  (01ارزشیابی تخصصی)موارد 

ی
ص

ص
خ

ی ت
یاب

زش
ار

 

    آشنایی با بیماري هاي شایع در هر بخش

    مرتب نمودن تخت، دادن پوزیشن مناسب به سالمند با دلیل علمی جهت استراحت سالمند

و برآوردن نیازهاي بهداشتی وي)دهانشویه، بهداشت دهان  self- careانجام  دربررسی توانایی سالمند 

 ....(urinary careدندان، 

   

    ، راه اندازي، جا به جایی و...out of bedراوردن آسایش و نیازهاي حرکتی سالمند بیمار)ب

    براوردن نیازهاي ایمنی سالمند) باالبودن نرده کنار تخت، مراقبت از اتصاالت، جلوگیري از زخم بستر و ...(

    صورت همه جانبهتحویل  بیمار در ابتداي شیفت و بررسی و شناخت صحیح بیمار به 

    کنترل و ثبت عالئم حیاتی و گزارش موارد غیر طبیعی

    بررسی سالمند بیمار قبل از عمل جراحی از نظر آمادگی جسمانی و روانی و کنترل اضطراب

    انجام اقدامات پرستاري صحیح در سالمندان با شکستگی باز و بسته

    فیکساتور)داخلی و خارجی ...(مراقبت از سالمند داراي 

    و ..( MRI، سی تی اسکن، x-rayت پرستاري قبل و بعد از پروسیجرهاي تشخیصی) انجام اقدامات

انجام اقدامات پرستاري صحیح به منظور جلوگیري از عوارض بی حرکتی در سالمند) زخم بستر، ترومبوز 

 ورید عمقی، و ....(

   

    (TPNهمکاري و آموزش در رابطه با روش هاي تغذه اي خاص )گاواژ، 

    مراقبت از سالمند داراي لوله ها و اتصاالت خاص)استومی، انواع سوند ادراري، کاتتر شالدون، فیستول و ...(

    همکاري در ترانسفوزین خون و. توجه به عوارض آن در سالمندان

    و مانیتورینگ قلبی و تفسیر مقدماتی نوار قلب سالمند(انجام الکتروکاردیو گرام 

    انجام مراقبتهاي پرستاري قبل و بعد از مداخالت تشخیصی  قلبی عروقی ) تست ورزش، اکو . ....(

    ی در سالمندان نیازمند حمایت تنفسیپانجام روشهاي مختلف اکسیژن ترا

    هوایی در صورت لزومانجام ساکشن صحیح دهان و حلق و راه 
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    آموزش و رعایت اصول صحیح ایزوالسیون در سالمندان نیازمند

    آموزش در مورد رژیم غذایی، تبعیت دارویی، سبک زندگی . .... در سالمند/ خانواده

    آشنایی با گزارش نویسی و مستند سازي صحیح)قبل از عمل، رضایت آگاهانه، گزارش پرستاري و ...(

بررسی و ارزیابی برگه هاي پرونده بیمار)قبل عمل، قبل از عمل، بعد از عمل، قبل و بعد از انجام 

 پروسیجرهاي تشخیصی  و ..... 

   

    در بیمار سالمند )قبل عمل، بعد از عمل، در زمان بستري و ...(بررسی و کنترل 

    هنگام تعویضانجام پانسمان با استفاده از اصول صحیح استریلیزاسیون  

و  chest tube، سوند ادراري، NGTبررسی کارکرد صحیح لوله ها و اتصاالت بیمار و مراقبت از انها )

 ...( و پیشگیري از آسیب به آنها حین جا به جایی

   

    )اندازه گیري و ثبت رنگ و ترشحات بیمار( I&Oکنتل و ثبت 

    رابطه نکات بهداشتی و لوله ها و اتصاالت آنهاآموزش به سالمند بیمار و خانواده در 

    شناخت انواع مایعات وریدي و کاربرد آنها

    برخورد با سالمند مبتال به این اختالالت ت اب و الکترولیتها و نحوهشناخت انواع اختالال

    تنظیم قطرات سرم، مایعات دریافتی و ثبت و محاسبه دقیق داروهاي دریافتی سالمند

    دارودهی صحیح با رعایت دقیق اصول دارودهی

    ارائه مراقبت بر اساس فرآیند پرستاري

    اصول کلی گزار نویسی پرستاري ستهیه و ارائه گزارش شفاهی و کتبی بر اسا
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