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به نام خدا

معرفی واحد درسی کارآموزی عرصه

رشته پرستاري يکي از رشتههاي مهم حوزه علوم پزشکي است که از دانشآموختگان آن انتظار ميرود در مراقبت از بیماران ،دانش،
مهارت ،نگرش و انگیزه کافي را داشته باشند .دوره چهار ساله پرستاري اين توانمندي را به دانشجويان ميدهد که در تمام اين ابعاد به
حد مطلوب ،دستیابي پیدا کنند .سال چهارم دوره کارشناسي پرستاري ،به کارآموزي دانشجويان در عرصه اختصاص دارد .هدف از
کارآموزي در عرصه ک سب مهارت در انجام وظايفي است که در شرح وظايف پرستار آورده شده است .الزمه مهارت در انجام مراقبت-
هاي پرستاري ،حضور تمام وقت ،کامل و منظم در عرصه ارائه خدمات و انجام مستقل ،نیمه مستقل و با نظارت مراقبتها به منظور
کسب مهارت در آن ميباشد .لذا اين راهنما براي هماهنگي و اطالع رساني به دانشجويان ،اساتید ،مسئولین آموزشي و پرستاري و
پرستاران بیمارستانهاي آموزشي تدوين شده است .انتظار ميرود دانشجويان ،اساتید و همکاران محترم با مطالعه دقیق اين مجموعه با
اهداف ،روشها ،وظايف و اقدامات آشنا شده و از فرمهاي تهیه شده در مواقع لزوم استفاده نمايند .بديهي است در اين راهنما ممکن
است نواقصي وجود داشته باشد که از خوانندگان محترم درخواست مي شود براي بهبود و اصالح آن ،موارد را به اداره آموزش دانشکده
پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي مازندران اطالع دهند.
همان گونه که گفته شد ،هدف از کارآموزي در عرصه ،کسب مهارت هاي مناسب حرفه اي و کاربرد آموخته هاي علمي در
عمل ،تحت نظارت مشترک مسئولین پرستاري در عرصه کارآموزي و مدرسین ناظر است .اين کارآموزي ها که مجموعا  21واحد را در
برمي گیرد به شیوهاي متفاوت از ساير کارآموزي ها ارائه ميشود .از جمله اين که ساعت حضور دانشجويان در عرصه تابع ساعت کار
پرستاران آن عرصه ميباشد؛ دانشجوي پرستاريملزم به برقراري ارتباط مناسب حرفهاي ،حفظ احترام متقابل ،رعايت حقوق بیماران و
همراهان و رعايت کلیه مقررات آن عرصه ميباشد؛ دانشجو براي انجام کارآموزي بر طبق برنامه ،موظف به حضور در شیفتهاي صبح و
در صورت نیاز عصر ميباشد .از آنجا که دانشجوي کارآموزي در عرصه ،تمام وقت محسوب ميگردد ،موظف است که تمام برنامههاي
احتمالي و فوق برنامه خود را با برنامه کارآموزي در عرصه هماهنگ کرده و طبعاً برنامه کارآموزي در عرصه بر تمام برنامههاي ديگر
اولويت دارد .در برنامه ريزي کارآموزي در عرصه تالش بر اين است که دانشجو حداقل گردش بین بخشهاي مشابه را داشته باشد تا با
حضور کافي در يک بخش امکان تکرار پروسیجرها آشنايي با بخش و کارکنان و کسب مهارت را به دست آورد.
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عرصههای آموزشی در سال آخر دوره کارشناسی پرستاری شامل موارد زیر است:
-

پرستاري بزرگساالن و سالمندان  1-3و پرستاري مراقبت در منزل ( 8واحد 408 .ساعت)
محيط کارآموزي :بخش هاي داخلي (گوارش ،قلب و عروق ،تنفس ،عفوني ،)،جراحي (ارتوپدي ،اورولوژي ،زنان) و اتاق عمل،
اتاق بهبودي و CSR

-

پرستاري مراقبت هاي ويژه ( 3واحد 153 .ساعت)
محيط کارآموزي :بخش هاي مراقبت ويژه ( CCU ، ICUو ديالیز)

-

پرستاري اورژانس در بحران و حوادث غير مترقبه ( 2واحد 102 .ساعت)
محيط کارآموزي :بخش هاي ترياژ و اورژانس بیمارستاني

-

اصول مديريت خدمات پرستاري ( 2واحد 102 .ساعت)
محيط کارآموزي :بیمارستان ها و بخش هاي وابسته

-

پرستاري بيماري هاي کودکان ( 2واحد 102 .ساعت)
محيط کارآموزي :بخش هاي کودکان ،نوزادان ،مراکز نگهداري کودکان عقب مانده و مهدهاي کودک( کودک سالم)

-

پرستاري بهداشت مادر و نوزاد ( 2واحد 102 .ساعت)
محيط کارآموزي :دانشجويان دختر در درمانگاه هاي پره ناتال ،درمانگاه هاي تنظیم خانواده ،اتاق زايمان ،و بخش هاي مامايي
و نوزادان سالم و پرخطر و دانشجويان پسر در بخش هاي اورژانسو بخش هاي مراقبت ويژه

-

پرستاري سالمت جامعه  /فرد /خانواده  /محيط ( 2واحد 102 .ساعت)
محيط کارآموزي :محیط هاي مختلف جامعه /منزل /مدارس /کارخانجات و مراکز بهداشتي درماني شهري و روستايي
(واحدهاي واکسیناسیون ،تنظیم خانواده ،بهداشت مادران باردار ،بهداشت کودکان)
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اهداف کلی کارآموزی های عرصه
برایندهای مورد انتظار:
از دانشجو انتظار مي رود در طول کارآموزي عرصه بتواند:
-1
-2
-3
-4
-5
-6

اصول مربوط به ارتباط درماني ،کدهاي اخالقي و حرفه اي را در محیط واقعي مورد تجزيه و تحلیل و ارزشیابي قرار دهد.
مددجو را مورد بررسي دقیق پرستاري قرار داده ،بر اساس تشخیص هاي پرستاري و نیازهاي مددجو ،برنامه مراقبتي را طراحي ،اجرا
و ارزشیابي نمايد.
روش اجراي مراقبت هاي عمومي و اختصاصي را تجزيه و تحلیل کرده ،مورد ارزشیابي قرار دهد.
اثرات و عوارض دارو درماني را مورد بررسي قرار دهد.
بر اساس نیازهاي آموزشي مددجو و خانواده وي ،به آن ها آموزش داده و نتیجه آموزش خود را ارزشیابي کند.
با اصول مديريت پرستاري آشنا شده و کاربرد آن ها در بخش ها را مورد ارزشیابي قرار دهد.

 -7با اصول خدمات پرستاري در عرصه هاي بهداشتي و مراقبت هاي سطح اول آشنا شده ،توانايي ارائه خدمات در اين عرصه ها را به
دست آورد.
 -8با اصول مراقبت از بیماران در بخش هاي مختلف و ويژه ،اورژانس و پیش بیمارستاني آشنا شده ،توانايي مراقبت از بیماران بستري و
مراجعه کننده در اين بخش ها را به دست آورد.

کارگاه های آموزشی تعيين شده برای کارآموزی عرصه
دانشجويان موظفند طي يک سال و تا زمان اتمام کارآموزي عرصه ،در کارگاه هاي آموزشي زير شرکت نموده ،گواهي معتبر حضور در
کارگاه را به مدرس ناظر ارائه دهند .اين کارگاه ها با هماهنگي دانشکده در بیمارستان يا دانشکده برگزار مي شود.


اعتبار بخشي



گزارش نويسي



حاکمیت بالیني



آشنايي با مخاطرات شغلي



نقش پرستار در پدافند غیر عامل



جايگاه پرستار در برنامه پزشک خانواده

توجه:
 زمان شرکت در کارگاه ها نبايد مصادف با شیفت هاي دانشجو باشد. -دانشجويان مي توانند عالوه بر کارگاه هاي اجباري فوق ،در کارگاه هايي که توسط بیمارستان برگزار مي شود نیز شرکت کنند.
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قوانين و مقررات
حضور در
کارآموزي عرصه
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قوانين و ضوابط حضور در کارآموزی عرصه
قوانین و ضوابط حضور در کارآموزي عرصه شامل موارد زير است:
تقسيم بندي شيفت ها در کارآموزي عرصه

 کارآموزي هاي  CCU, ICUو  skill labبحران با حضور مربي صورت خواهد گرفت. محل آموزش در کارآموزي ها توسط دانشکده تعیین مي گردد. دانشجويان در طول دوره کارآموزي خود نبايد به صورت کمکي (رليف) به بخش هاي ديگر فرستاده شوند.ضوابط مربوط به شيفت ها
 شیفت هاي مربوط به کارآموزي عرصه 7 ،ساعت محسوب مي گردد. کارآموزي دانشجو در دو شیفت متوالي (صبح و عصر) ممنوع مي باشد. دانشجويان مجازند در هر ماه  2شیفت عصر داشته باشند .بقیه ساعات کارآموزي بايد الزاما در شیفت صبح انجام شود.مقررات مربوط به تغيير زمان شيفت
 تنظیم زمان شیفت ها بر عهده دانشکده مي باشد. سرپرستار بخش مي تواند در صورت صالحديد ،شیفت هاي دانشجويان را تغییر دهد .در غیر اين صورت تغییر شیفت ها امکان پذير نميباشد.
مقررات مربوط به تاخير و تعجيل
-

ساعت آغاز و پايان کارورزي طبق ضوابط بیمارستان تعیین مي شود.
دانشجو موظف است همانند ساير کارکنان پرستاري ،در محل خدمت خود حضور يابد.
محاسبه ساعات کاري و تاخیر و تعجیل دانشجو توسط سرپرستار و دانشکده کنترل مي گردد.
در صورت تاخیر يا تعجیل دانشجو بیش از  2ساعت در ماه ،يک روز به کارآموزي وي اضافه مي گردد.

مقررات حضور و غياب
 ثبت حضور و غیاب دانشجو در بیمارستان از طريق امضاء دفتر حضور و غیاب ( مسقر در بخش) و طبق ضوابط بیمارستان خواهد بود.مقررات و انضباط مربوط به بخش

-

استعمال دخانیات در بیمارستان اکیدا ممنوع است.
رعايت اصول کنترل عفونت در بخش ها الزامي است.
ورود بدون جوراب و با دمپايي و صندل به داخل بخش ممنوع است.
هنگام حضور در بیمارستان ،دکمه هاي روپوش بايد کامال بسته باشد.
کلیه فعالیت هاي دانشجو در بخش بايد زير نظر سرپرستار بخش صورت گیرد.
دانشجو بايد تابع روش تقسیم کار پرسنل بخش توسط سرپرستار يا مسئول شیفت باشد.
خوردن و آشامیدن و جويدن آدامس در بخش ممنوع است (مگر در اتاق استراحت بخش).
دانشجويان جهت استراحت يا تغذيه مي توانند با هماهنگي مسئول بخش از امکانات بیمارستان استفاده نمايند.
در داخل بخش ،استفاده از هر گونه پوشش غیر حرفه اي روي يونیفرم (نشان ،عالمت ،جلیقه ،گردنبند )...ممنوع است.
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مسئوليت اقدامات دانشجو
-

مسئولیت کیفري هر گونه رفتار غیر حرفه اي دانشجوي پرستاري ،بر عهده شخص او خواهد بود.
دانشجوي پ رستاري در همه حال بايد مسئولیت پذير بوده ،نسبت به عواقب اقدامات خود پاسخگو باشد.
دانشجويان بايد زير گزارش اقدامات خود را با ثبت نام خود امضا کنند .پرستار بخش بايد امضاي دانشجو را تايید نمايد.
دانشجويان نمي توانند در هیچ يک از شیفت ها به عنوان مسئول شیفت ارائه خدمت کنند و ارائه خدمت آنان بايد تحت نظارت پرستار
مسئول بخش باشد.

مسئوليت بيمارستان در قبال دانشجو
 بیمارستان مسئول تامین رختکن و کمد براي دانشجويان است. تغذيه دانشجويان مطابق با شرايط تغذيه کارکنان پرستاري در نظر گرفته مي شود.-
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کد های اخالقی و رفتاری در عرصه بالينی
مقدمه
اصول اخالقي ،رهنمودي ضروري براي رشد حرفه اي پرستاري بوده و به دلیل آن که دانشجوي پرستاري در کارآموزي عرصه ،رسما به محیط
هاي بالیني مي پیوندد ،ملزم به رعايت اين اصول است .کدهاي اخالقي زير چارچوبي براي هدايت دانشجويان پرستاري در تجزيه و تحلیل
اخالقي مسئولیت ها ،رفتار حرفه اي ،تصمیم گیري در عرصه علمي و بالیني و رعايت موازين اخالقي هستند و مي تواند به رشد همه جانبه او
کمک کند.
کدهاي اخالقي و رفتاري در عرصه بالین شامل موارد زير است:
دفاع از حقوق کليه مددجويان
 دانشجوي پرستاري از افرادي مراقبت مي کند که هم به عنوان انسان و هم به عنوان مددجو داراي حقوقي هستند .يکي از مسئولیت هايدانشجو ،حمايت و دفاع از حقوق همه مددجويان است .اين امر مستلزم درک دانشجو از حقوق مددجو و مسئولیت هاي پرستار ،دامنه و
استانداردهاي قابل اجرا در عملکرد پرستاري براي رفع نیازهاي مددجو و آگاهي از قوانین و سیاست هاي سالمت حاکم است .بنابراين،
دانشجوي پرستاري بايد از سیاست هاي عمومي ،حرفه اي و سازماني مرتبط با حقوق بیماران و دسترسي به منابع در سراسر فرايند مراقبت
آگاه باشد.
حفظ محرمانه بودن اطالعات مددجو
-

-

دسترسي و به اشتراک گذاري اطالعاتي که منجر به شناسايي يک مددجوي خاص ،وضعیت و شرايط او و ساير اطالعات مي شود ،بايد به
بهترين شکل و با در نظر گرفتن منافع مددجو مورد محافظت قرار گیرد.
دسترسي و به اشتراک گذاري چنین اطالعاتي بايد تنها محدود به کارکناني شود که به لحاظ وظیفه ،نیاز به دانستن آن اطالعات دارند و يا
اعضاي خانواده بیمار که بنا بر ضوابط ،مجاز به دانستن آن هستند.
در بحث پیرامون وضعیت يک بیمار در عرصه دانشگاهي ،بايد دقت شود که براي جلوگیري از نقض مقررات محرمانه بودن ،انتخاب زمان و
مکان بحث و معرفي مورد ،افراد حاضر در بحث ،حذف اطالعات غیر ضروري براي بحث ،يا افشاي هويت شخصي مددجو در نظر گرفته
شود.
در موارد افشاي اجباري بنا به داليل بهداشتي و يا به منظور محافظت از ايمني بیمار ،ممکن است دانشجوي پرستاري موظف به گزارش
اطالعات محرمانه باشد .او بايد بالفاصله اين موارد را در يک محیط محرمانه با مربي بالیني و يا پرستار مسئول مراقبت از بیمار در میان
بگذارد و رهنمودهاي مناسب را دريافت نمايد.

حفظ حريم خصوصي مددجو
-

دست زدن به مددجو و وسايل او بايد با اخذ اجازه او صورت گیرد.
هر گونه تصويربرداري با هر وسیله اي از مددجو ،ممنوع بوده ،پیگرد قانوني دارد.
در صورت نیاز به مراقبت از مددجوي زن توسط دانشجوي مرد ،حضور يک خانم در اتاق ضروري است.

رفتار احترام آميز با مددجو و ترويج محيط توام با احترام نسبت به حقوق انساني ،ارزش ها و اعتقادات فرهنگي ،مذهبي و معنوي

 اهداف مراقبت از مددجو نبايد تحت تاثیر باورها و ارزش هاي فرهنگي و معنوي دانشجو قرار گیرد. پرستاري مبتني بر مراقبت از مددجو ،براساس احترام و اعتماد است .دانشجوي پرستاري متعهد است که مراقبت هاي خود را بدون در نظرگرفتن نژاد ،رنگ ،عقیده ،ملیت ،قومیت ،سن ،جنس ،وضعیت تأهل ،شیوه زندگي ،ناتواني و يا وضعیت اقتصادي مددجو ارائه دهد.
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 همه مددجويان داراي مجموعه منحصر به فردي از ارزش ها و باورها هستند .دانشجوي پرستاري موظف است به باور هاي مددجو حینانجام مراقبت از او احترام بگذارد.
برقراري ارتباط درماني با مددجو به شيوه اي صادقانه ،به موقع و دقيق
 دقت در برقراري ارتباط درماني جزو مسئولیت هاي دانشجوي پرستاري است. تبادل اطالعات درماني با مددجو در زمان مناسب ،يکي از وظايف دانشجوي پرستاري است .ارتباطات به موقع ،اجازه ارزيابي ،مداخله وتغییر در طرح مراقبتي را مي دهد.
مراقبت از مددجو به شيوه اي به موقع ،مهربانانه و حرفه اي
-

-

ارتباط ،ظاهر و رفتار دانشجوي پرستاري نمايانگر احترام به مددجو و احترام به خود است.
مراقبت از مددجو به زم ان حساس است .بنابراين ،با اولويت بندي وظايف ،آموزش به بیمار ،درمان ها و پروسیجرها ،دانشجوي پرستاري
اطمینان خواهد يافت که زمان کافي را براي اجراي مؤثر و کارآمد وظايف خود در اختیار خواهد داشت.
دانشجوي پرستاري بايد آگاه باشد که پیروي از برنامه مراقبتي طراحي شده توسط تیم مراقبت سالمت مهم است و از زمان پذيرش مددجو
در محیط بالیني آغاز مي شود.
ارائه مراقبت دلسوزانه و توام با همدلي باعث ايجاد ارتباط بهتر دانشجوي پرستاري با مددجو مي گردد و نمايانگر تمايل او به احترام به
مددجو به عنوان يک فرد ،کمک به حفظ ايمني و حیثیت مددجو ،حمايت و حفظ راحتي او و کمک به مددجو براي رسیدن به استقالل
بهینه و اهداف سالمتي است.
دانشجوي پرستاري در قبال آمادگي خود جهت دستیابي به اهداف مراقبت از مددجو و ارائه مراقبت هاي ايمن و با کیفیت پرستاري
مسئول است.
ارائه اقدامات حرفه اي توسط دانشجوي پرستاري باعث بهبود تصوير پرستاري وکمک به ايجاد ارتباط توام با اعتماد و اطمینان بین
دانشجوي پرستاري و مددجو و بین دانشجوي پرستاري و تیم مراقبت سالمت مي گردد.

اقدام مناسب براي اطمينان از ايمني مددجو ،خود و ديگران
 دانشجوي پرستاري بايد قادر به شناسايي شرايط خطرناک و آسیب رسان ،شامل موارد زير باشد:


وجود تجهیزات معیوب



محدوديت هاي مهارتي يا علمي خود دانشجو


-

محیط نا امن

عملکرد بي کیفیت و نامناسب ديگر اعضاي تیم مراقبت

 فعالیت هاي مشکوک وابستگان و يا مالقاتي هاي بیمار
در صورت بروز شرايط نا امن و يا رخداد يک حادثه ،دانشجوي پرستاري بايد با استفاده از قضاوت درست و پیروي از سیاست هاي سازماني
و پیگیري شرايط اضطراري ،موارد مذکور را گزارش نمايد.
دانشجوي پرستاري بايد بداند که پرستار مسئول کیست و گزارش خود را بالفاصله به او يا مربي بالیني ارائه دهد.
از دانشجوي پرستاري نمي توان انتظار داشت که در شرايط نا امن و يا در شرايطي که مهارت و دانش کافي را درآن مورد ندارد ،عمل کند.
محیط هاي علمي و بالیني بايد به دانشجوي پرستاري اجازه دهند که نگراني هاي خود را بدون ترس بیان کند و به سؤاالت او پاسخ
مقتضي داده شود.
دانشجوي پرستاري نبايد از گزارش رفتارهاي خشونت آمیز چشم پوشي کند و يا تلويحا در آن شرکت نمايد.
به عالوه ،دانشجو بايد در صورت مشاهده چنین رفتارهايي ،موارد را به مسئولین بیمارستان ،مربي بالیني ،و يا دانشکده پرستاري گزارش
دهد.

رفتار احترام آميز با تيم مراقبت
 احترام بخش مهمي ا ز روابط بین حرفه اي و درون حرفه اي بوده ،دانشجوي پرستاري بايد همواره در رعايت آن کوشا باشد. دانشجوي پرستاري بايد از رفتارهاي دور از ادب و يا مشارکت در رفتارهاي خشونت آمیز نسبت به ساير افراد حرفه اي ،دانشجويان ،يااعضاي هیئت علمي اجتناب کند.
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بر قراري ارتباط درماني با تيم مراقبت
 دانشجوي پرستاري ،توسط ارائه گزارش دقیق ،مختصر و به موقع از ارزيابي مددجو و تغییر در وضعیت او ،به پرستار و پزشک مسئول بیماردر گرفتن تصمیم و پیگیري وضعیت بیمار کمک مي کند.
همکاري به شيوه اي معقول و منطقي با مربي و کارکنان باليني جهت اطمينان از ارائه باالترين کيفيت مراقبت
-

محیط آموزش بالیني مکاني براي استفاده از مهارت هايي است که دانشجوي پرستاري در کالس درس آموخته است .اين دانشجويان ملزم
به ارائه باالترين کیفیت مراقبت ممکن در محیط هاي يادگیري بالیني هستند.
اگر سؤالي در رابطه با مراقبت از مددجو براي دانشجو مطرح شد و يا نیاز به توضیح روشن در مورد يک پروسیجر و يا مداخله پرستاري
وجود داشت ،بايد سؤال خود را به مربي يا پرستار مسئول خود ارجاع دهد ،چرا که ايمني مددجو باالترين اولويت محسوب مي شود.
دانشجو نبايد سؤاالت خود را بدون پاسخ رها کند و يا به عملکرد نا مطمئن خود ادامه دهد.
صداقت ،کلید توسعه روابط توام با اعتماد در محیط دانشگاهي و بالیني است .ارتباط صداقت آمیز وکامل بین دانشجو و مربي پرستاري ،و
بین دانشجو و تیم مراقبت هاي سالمت ،جزء کلیدي براي ارائه مراقبت ايمن و با کیفیت در يک محیط يادگیري بالیني مطلوب است.

توسعه باالترين سطح از اصول اخالقي و معنوي و قبول مسئوليت عملکرد خود
 دانشجوي پرستاري بايد با حقوق ،مسئولیت ها و کد هاي اخالقي مربوط به دانشجويان پرستاري به خوبي آشنا بوده ،به منشور اخالقيدانشجويان پرستاري پاي بند باشد.
 دانشجوي پرستاري بايد پاسخگوي عملکرد خود نسبت به دانشکده ،موسسه مراقبت سالمت ،محیط يادگیري و باالتر از همه به مددجويانو جامعه به عنوان يک کل باشد .دانشجوي پرستاري بايد در حیطه استانداردهاي عملکردي پرستاران عمل کند.
خودداري دانشجو از انجام هر گونه روش يا پروسيجري که در رابطه با آن به اندازه کافي آموزش نديده است
-

-

ايمني مددجو باالترين اولويت را دارا است .با انجام پروسیجرها و يا مداخالتي که دانشجو هنوز براي آن آماده نیست ،ايمني مددجو در
معرض خطر قرار مي گیرد .لذا کلیه روش هايي که هنوز تبحر کافي در آن ايجاد نشده است بايد تحت نظارت مربي يا کارکنان پرستاري
صورت گیرد.
دانشجو بايد از هر گونه اقدام عمدي ،يا عدم انجام مراقبت درمحیط بالیني که خطر بروز صدمه به مددجو را افزايش مي دهد اجتناب کند.
دانشجوي پرستاري بايد متوجه باشد که اقدامات او مي تواند شهرت حرفه پرستاري را تحت تاثیر خود قرار دهد .بنابراين ،چه در محیط
دانشگاه و چه در عرصه بالین ،موظف به ارائه مراقبت پرستاري با کیفیت و ايمن ،تحت هدايت مربي و يا کارکنان پرستاري است.
دانشجوي پرستاري بايد از هر اقدامي که داراي خطر بالقوه آسیب جسمي يا رواني به مددجو ،خود ،يا ساير افراد است اجتناب کند.
آموزش پرستاري بايد فرصت هايي را براي توسعه شايستگي هاي حرفه اي دانشجويان پرستاري فراهم سازد.

تالش براي تعالي پرستاري با تشويق به يادگيري مادام العمر و توسعه حرفه اي
 پرستاري حرفه اي است که نیازمند تعهد دانشجوي پرستاري به عملکرد مبتني بر شواهد ،و نیز به سالمت ،رفاه و ايمني مددجويان است.بدين ترتیب مددجو با میل و رغبت به توانايي دانشجوي پرستاري براي ارائه مراقبت اعتماد مي کند.
 محیط مراقبتي همواره در حال تغییر است .بنابراين دانشجوي پرستاري پس از اخذ مدرک کارشناسي خود ،مسئول تداوم آموزش خود بهطور رسمي و غیررسمي در سراسر زندگي حرفه اي خود ،جهت پاسخ به نیازهاي مراقبتي مددجويان است.
 حرفه اي بودن ،عامل کلیدي براي کسب اعتماد ديگران است .مشارکت حرفه اي فرد در پیشبرد اهداف سازمان ،براي رشد حرفه ايضروري است .اين امر با تبديل دانشجوي پرستاري به عنوان عضو فعال تیم مراقبت سالمت صورت مي گیرد و از طريق شرکت در آموزش
مداوم ،تداوم مي يابد.

13

دانشگاه علوم پزشکي مازندران
دانشکده پرستاري و پیراپزشکي آمل

کد پوشش دانشجویان پرستاری ( )Dress Codeدر کليه عرصه های بالينی
هدف از تعيين ضوابط پوشش برای دانشجویان دستيابی به موارد زیر است:
 -1پیشگیري از انتقال عفونت
 -2حفظ سالمت و پیشگیري از آسیب
 -3احترام به ارزشهاي ديني و فرهنگي جامعه
 -4جلب اعتماد مددجويان و آحاد جامعه به پرستاران
 -5رعايت موازين حرفهاي و حفظ اعتبار تاريخي پرستاري

روپوش
 روپوش دانشجويان (دختر يا پسر) بايد سفید باشد. دکمه هاي روپوش بايد همیشه بسته باشد. يونیفرم پرستاري بايد تمیز و اتوکشیده باشد. در کلیه عرصه هاي بالیني پوشیدن يونیفرم پرستاري ضروري است. روپوش بايد گشاد و آزاد باشد .پوشیدن روپوش تنگ و چسبان ممنوع است. به منظور جلوگیري از انتقال عفونت ،يونیفرم پرستاري تنها بايد در عرصه بالین استفاده شود. پوشش دانشجويان پرستاري بايد به گونه اي باشد که باعث انتقال آلودگي به بیماران ،کارکنان و محیط بالین نشود.مقنعه
 مقنعه دانشجويان بايد سورمه اي بوده و بلندي مقنعه بايد روي سرشانه ها را بپوشاند. موها بايد کامال در زير مقنعه پوشیده باشد.شلوار
 شلوار دانشجويان (دختر و پسر) بايد سورمه اي تیره (پارچه اي يا کتاني) باشد. به منظور کنترل عفونت بیمارستاني ،پوشیدن شلواري که در خارج از بیمارستان پوشیده مي شود (مثل شلوار جین) در بیمارستان ممنوعاست.
کفش
 به داليل ايمني ،کفش دانشجوي پرستاري بايد بسته بوده ،راحت باشد و از پاي دانشجو در برابر صدمات و ترشح مايعات آلوده محافظت کند. کفش بیمارستان بايد به طور منظم تمیز شود. رنگ کفش بايد تیره (مشکي يا سورمه اي) باشد. پوشیدن صندل ،کتوني  ،پوتین ،چکمه و کفش پاشنه بلند در بخش ممنوع است.14

 پاشنه کفش بايد متناسب و بي صدا باشد .پوشیدن کفش هاي صدا دار در بخش ممنوع است. اکیدا توصیه مي شود که کفش بیمارستان ،در خارج از محیط بیمارستان مورد استفاده قرار نگیرد.کارت شناسايي
 کلیه دانشجويان بايد داراي کارت شناسايي عکس دار باشند که از طرف دانشکده به آن ها داده مي شود. اندازه کارت بايد به نحوي باشد که نام دانشجو از فاصله  1/5متري قابل خواندن باشد. کارت شناسايي بايد روي يونیفرم دانشجو نصب شود. کارت شناسايي بايد کامال در معرض ديد و باالتر از سطح کمر روي يونیفرم دانشجو نصب شود (نبايد به جیب روپوش نصب شود).ناخن ها
 استفاده از الک مجاز نمي باشد. استفاده از ناخن مصنوعي مجاز نمي باشد. ناخن ها بايد تمیز ،کوتاه و مرتب نگه داشته شود. بقاياي الک هاي فرسوده بايد کامال از روي ناخن پاک شوند.زيورآالت و آرايش
 حلقه بايد صاف و بدون تراش باشد. استفاده از ساعت مچي بالمانع است. دانشجويان دختر بايد ساده و بدون آرايش باشند. انواع خالکوبي نبايد در نواحي قابل رويت و قابل ديد باشد. دانشجويان (دختر و پسر) موظف به رعايت شعائر اسالمي هستند. استفاده از آرايش غیر معمول موها و محاسن براي دانشجويان پسر ممنوع است. نصب حلقه يا نگین به بیني ،ابرو ،زبان و کال نواحي قابل رويت بدن ممنوع است. استفاده از انگشتر تراش دار ،دستبند و هر گونه جواهر در دست ها به دلیل انتقال عفونت ممنوع است. استفاده از عطر و ادکلن و لوسیون هاي معطر مي تواند باعث تشديد تهوع ،استفراغ ،حمالت آسم و ساير عاليم شود ،لذا استفاده از عطرهايتند مجاز نمي باشد.
گوشي پزشکي
 به همراه داشتن گوشي پزشکي جزو يونیفرم دانشجو محسوب مي شود. دانشجويان بايد به منظور بررسي وضعیت مددجو و تهیه گزارش پرستاري ،از گوشي اختصاصي خود استفاده کنند. مسئولیت حفظ گوشي پزشکي بر عهده دانشجو خواهد بود.وسايل همراه
 به همراه داشتن يک قیچي کوچک در جیب ضروري است. دانشجويان بايد جهت ثبت موارد آموزشي ،يک دفترچه يادداشت به همراه داشته باشند. دانشجويان بايد همیشه خودکار آبي و قرمز و مداد و پاک کن را به همراه خود داشته باشند.جراحات
 هر گونه زخم باز يا عفوني بايد کامال توسط پانسمان پوشیده شود.تلفن همراه
 به همراه داشتن تلفن همراه در بخش ممنوع است. در صورت همراه داشتن تلفن همراه  ،دستگاه بايد در وضعیت هواپیما يا خاموش باشد.تصويربرداري از مددجو
 هر گونه تصوير برداري به هر منظور و با هر وسیله اي نظیر تلفن همراه در کلیه محیط هاي درماني ممنوع است. در صورت مشاهده تصوير برداري غیر قانوني ،واحد دانشجو حذف خواهد شد.15
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فرم تعهد دانشجویان پرستاری در کارآموزی های عرصه
دانشجو بايد قبل از شروع کارآموزي ،بعد از مطالعه دقیق اين کتابچه ،اين فرم را پرينت گرفته و پس از امضاء به مربي ناظر تحويل دهد .حضور
در کارآموزي با ارائه اين فرم امضاء شده امکان پذير است.

به نام خدا
دانشگاه علوم پزشکي مازندران
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فرم تعهد دانشجویان پرستاری در کارآموزی های عرصه

اينجانب  ................................................با شماره دانشجويي........................................
متعهد مي شوم کلیه قوانین و مقررات حرفه اي ،حقوقي و اخالقي مربوط به حضور در
کارآموزي عرصه را دقیقا مطالعه نموده و رعايت نمايم.

امضا:

تاريخ:
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شرح وظايف
دانشجوي پرستاري،
کارکنان پرستاري
و مدرس ناظر
در کارآموزي عرصه
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شرح وظایف دانشجویان پرستاری در کارآموزی عرصه
اجراي مراقبت هاي اوليه به شرح زير
-

نظارت بر اجراي مراقبت هاي اوليه
-

پذيرش مددجو در بخش
ترخیص مددجو از بخش
ماساژ نقاط تحت فشار پوست
اجراي تمرينات  ROMبراي بیمار
پوزيشن دادن به بیمار و تغییر پوزيشن
جا به جايي مددجو از تخت به صندلي يا برانکار و برعکس

بررسي و پايش مددجو
-

مراقبت هاي جسماني

بررسي درد
معاينه مددجو
بررسي سیستم هاي مددجو
بررسي وضعیت عروق محیطي
اندازه گیري فشارخون و ثبت آن
بررسي ادم از نظر وسعت و گوده گذاري
اندازه گیري و پايش جذب و دفع مايعات
اندازه گیري زمان پرشدگي مويرگي و ثبت آن
اندازه گیري نبض ،تنفس و درجه حرارت بیمار
بررسي نتايج دارودرماني (پیش رفت يا پس رفت بیمار)
بررسي عالئم حیاتي پوست (رنگ ،حرارت ،رطوبت ،تورگور)
بررسي سطح پاسخ دهي) (AVPUو سطح هوشیاري )(GCS

-

اجراي پروسيجرهاي پرستاري
-

انواع انما
مراقبت از جسد
تغذيه از راه دهان
مراقبت از سر آلوده
حمام بیمار در تخت
آماده کردن تخت بیمار
مراقبت از دهان و دندان
رسیدگي به نیاز هاي دفع بیمار

مراقبت از زخم
انواع کمپرس گرم
انواع کمپرس سرد
مراقبت از مادر و نوزاد
مراقبت از انواع استومي
مراقبت از مددجو بعد از عمل
پذيرش بیمار از اتاق ريکاوري
بررسي و مراقبت از ناحیه پرينه
مراقبت از بیمار ايزوله و ايزوله معکوس
آماده سازي مددجو براي رفتن به اتاق عمل
آماده سازي مددجو براي اجراي انواع روش هاي تشخیصي
آماده سازي مددجو براي اجراي انواع روش هاي درماني
اجراي دستورات دارويي

-

گاواژ
الواژ
انواع بانداژ
سونداژ معده
کشیدن بخیه
انواع پانسمان
ساکشن تراشه
18

سرم درماني
شستشوي چشم
استفاده از داروهاي پوستي
بررسي تاثیرات و عوارض دارويي
ريختن قطره چشم ،گوش و بیني
جاي گذاري شیاف (واژينال و رکتال)
تزريق دارو به صورت ID,SC,IM,IV

-

-

شستشوي زخم
فیزيوتراپي تنفسي
ترانسفوزيون خون
احیاي قلبي ريوي
مراقبت از انواع درن
انواع سونداژ ادراري
تنظیم پمپ انفوزيون
انواع اکسیژن درماني
جاي گذاري airway
مراقبت از chest tube
ساکشن دهان و حلق و بیني
رگ گیري از وريدهاي محیطي
تنظیم قطرات سرم و میکروست
مراقبت از تراکئوستومي و ساکشن آن
مراقبت از راه هوايي مصنوعي و ساکشن آن

تهيه نمونه هاي آزمايشگاهي
-

آموزش اولیه به مددجو در زمان پذيرش
آموزش به مددجو حین بستري
تهیه پمفلت يا کتابچه آموزشي
آموزش به مددجو و وابستگان او هنگام ترخیص
گزارش نويسي

-

برقراري ارتباط درماني با مددجو
مراقبت از مددجوي پرخاشگر
مراقبت از وابستگان بیمار متوفي
برقراري ارتباط درماني با وابستگان مددجو

خودآموزي و يادگيري خود راهبر
-

خون
خلط
خون شرياني
کشت از زخم
براي کشت خون
ادرار (ساده و کشت)
مدفوع ( ساده و کشت)
آموزش به بيمار

مراقبت هاي رواني
-

دادن داروي خوراکي (دهاني يا از طريق گاواژ)

انجام دقیق کلیه تکالیف محوله در قالب الگ بوک
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گزارش دقیق تغییرات عالئم حیاتي
گزارش دقیق نتايج مداخالت دارويي
گزارش نويسي مبتني بر مراحل فرايند
گزارش دقیق تغییرات آزمايش هاي تشخیصي
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شرح وظایف کارکنان پرستاری در کارآموزی عرصه
نظارت بر عملکرد دانشجوي پرستاري
 آشنا سازي دانشجوي پرستاري با محیط ،نوع بیماران بستري ،اقدامات روتین در بخش و مسئولیت هاي پرستار در بخش نظارت بر عملکرد دانشجو ارزشیابي عمومي دانشجو در پايان هر دوره از کارآموزيرفتار با دانشجو
-

ايجاد و تسهیل محیط آموزشي خوشايند ،بدون اضطراب ،مطمئن ،ايمن و آرام بخش
ايجاد جوي صمیمي و پذيرا براي دانشجو و عدم اعمال تهديد يا خشونت به دانشجو
برخورد احترام آمیز با دانشجو ،به عنوان همکار آينده و حفظ شان او به عنوان عضوي از تیم مراقبت سالمت و اجتناب از شوخي
هاي خارج ار عرف محیط کاري ،تمسخر و بي احترامي به هر عنوان به دانشجو
حمايت و انجام اقدامات درماني يا تشخیصي ،طبق ضوابط ،در صورت وقوع حوادث حین خدمت براي دانشجو (مثل آلودگي با
سوزن)
يادآوري پروتکل هاي کنترل عفونت در بخش ،با توجه به نیاز دانشجو به محافظت از خود و سايرين

الگوي نقش دانشجو
 به عنوان يک منبع اطالعاتي مهم ،با تجربه و معتبر در رابطه با عملکرد ايمن و با کیفیت پرستاري به عنوان يک الگوي رفتاري ،علمي و اخالقي در عملکرد حرفه اي الگوي نقش براي يادگیري و عملکرد مبتني بر شواهدآموزش به دانشجو
 پاسخ به سواالت دانشجو و اصالح عملکرد وي طبق اصول استاندارد (و نه روتین هاي غیر استاندارد) قرار دادن اطالعات مورد نیاز حرفه اي و مراقبتي در اختیار دانشجو دادن استقالل عمل به دانشجو در صورت صالحديد و اصالح خطاهاي عملکردي ويگزارش وضعيت هاي غير معمول (با حفظ رازداري) به مربي ارشد يا دانشکده
-

گزارش موارد تخلف دانشجويي
گزارش وضعیت هاي جسماني يا رواني غیر طبیعي دانشجو
گزارش موارد نقض قوانین و مقررات بیمارستان يا بخش توسط دانشجو
گزارش سوء رفتار حرفه اي و يا قصور دانشجو که ممکن است منجر به اقدامات قانوني گردد
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شرح وظایف مدرس ناظر پرستاری در کارآموزی عرصه
هماهنگ سازي اهداف آموزشي دانشکده با اهداف مراقبتي بيمارستان هاي عرصه کارآموزي
-

ارائه ابالغ کارآموزي دانشجويان به دفتر پرستاري
سرکشي دوره اي به وضعیت دانشجويان پرستاري طبق برنامه دانشکده
تبادل و انتقال اطالعات مرتبط با کارآموزي عرصه بین دانشکده پرستاري و بیمارستان
هماهنگي با مديريت پرستاري در سطوح مختلف در رابطه با آموزش و ارائه خدمت دانشجوي پرستاري

نظارت بر عملکرد دانشجوي پرستاري
-

پیگیري حضور و غیاب دانشجو طبق برنامه بخش
دريافت گزارش ماهیانه سرپرستار از عملکرد دانشجو
نظارت بر رعايت قوانین و ضوابط بیمارستان توسط دانشجو
ارزشیابي علمي دانشجو بر اساس دريافت کارپوشه از دانشجو

رفتار با دانشجو
-

حمايت از دانشجو ،رفع اضطراب و ايجاد اطمینان و امنیت و آرامش
برخورد احترام آمیز با دانشجو ،به عنوان همکار آينده و حفظ شان او به عنوان عضوي از تیم مراقبت سالمت و اجتناب از شوخي
هاي خارج ار عرف محیط کاري ،تمسخر و بي احترامي به هر عنوان به دانشجو
عدم اعمال تهديد يا خشونت به دانشجو
حمايت و پیگیري انجام اقدامات درماني يا تشخیصي ،طبق ضوابط ،در صورت وقوع حوادث حین خدمت براي دانشجو (مثل
آلودگي با سوزن)

به عنوان يک الگوي نقش
 به عنوان يک منبع اطالعاتي مهم ،با تجربه و معتبر در رابطه با عملکرد ايمن و با کیفیت پرستاري به عنوان يک الگوي رفتاري ،علمي و اخالقي در عملکرد حرفه اي الگوي نقش براي يادگیري و عملکرد مبتني بر شواهدآموزش به دانشجو
 قرار دادن اطالعات مورد نیاز حرفه اي و مراقبتي در اختیار دانشجو نظارت دوره اي بر عملکرد دانشجو با توجه به اهداف کارآموزي عرصه راهنمايي و پاسخ به سؤاالت دانشجو و اصالح عملکرد وي طبق اصول استانداردپيگيري وضعيت هاي غير معمول (با حفظ رازداري)
-

پیگیري گزارش موارد تخلف دانشجويي
پیگیري وضعیت هاي جسماني يا رواني غیر طبیعي دانشجو
پیگیري موارد نقض قوانین و مقررات بیمارستان يا بخش توسط دانشجو
پیگیري سوء رفتار حرفه اي و يا قصور دانشجو که ممکن است منجر به اقدامات قانوني گردد
21

22

