دانشکده پرستاری حضرت زينب(س) آمل
گروه پرستاری

کارپوشه
کارآموزی در عرصه مدیریت خدمات پرستاری

نام دانشجو:

شماره دانشجویی:

بیمارستان:
بخش:

تاریخ تحویل کارپوشه:

نام و امضاء سرپرستار:
نام و امضاء مربی ناظر:
نام و امضاء مدیر گروه:

توجه :دانشجوی عزیز لطفا جهت تکمیل کارپوشه به آدرس  " ، http://fnamol.mazums.ac.irراهنمای تکمیل کارپوشه" یا دفتر گروه
پرستاری مراجعه نمایید و کارپوشه تکمیل شده خود را در روز آخر کارآموزی تحویل سرپرستار بخش دهید.
در صورتی که برای تکمیل قسمتهای مختلف کارپوشه به برگه های اضافه تری نیاز داشتید ،آنرا ضمیمه کارپوشه نمایید.

هدف کلی دوره :دانشجو با چگونگی مدیریت بخش و خدمات پرستاری در بیمارستان آشنا شده و صالحیت برنامه ریزی  ،نظارت ،سازماندهی و کنترل
امور بخش را کسب نماید.
قوانین و مقرارات آموزشی :دانشجوی عزیز لطفا با مراجعه به  ،http://fnamol.mazums.ac.irکتابچه قوانین و مقررات کارآموزی در عرصه را
دریافت نمایید و پس از مطالعه کامل آن ،فرم تعهد نامه رعایت قوانین را (که در انتهای کتابچه است) امضاء نموده و به کارپوشه خود ضمیمه نماید.
ردیف تاریخ

ساعت ورود

ساعت خروج

نظر و امضاء سرپرستار

گواهی حضور در بخش
نظر و امضاء مربی ناظر /مدیر گروه

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

راهنمای فعالیت های خود یادگیری
لطفا منابع جدید را در خصوص موضوعات پیشنهادی زیر مطالعه نموده و در روزهای ذکرشده با سرپرستار و همکاران بحث کنید
امضاء

روز
کارآموزی

موضوع بحث گروهی

روز
کارآموزی

موضوع بحث گروهی

مدیریت بحران

4

مدیریت تغییر

10

روشهای ارتقا مدیریت

7

روشهای محاسبه نیروی انسانی
حرفه ای و غیر حرفه ایی

13

امضاء

شناخت بخش

لطفا درکادر زیر ،موقعیت بخش خود را بررسی نموده و پس از ترسیم شکل ظاهری بخش ،جای کلیه وسایل و لوازم مهم را مشخص
و تعداد تجهیزات و لوازم را بنویسید.

N

s

تعداد بیماران بخش را بر حسب نوع مراقبت در روزهای پنجم ،هفتم ،نهم و چهاردهم کارآموزی در جدول زیر بنویسید.
روز کارآموزی

Self-care

تاریخ

partial-care

Total-care

پنجم
هفتم
نهم
چهاردهم

فرم بررسی فیزیکی بخش .تاریخ...........................................:
ویژگیهای فیزیکی بخش را بررسی نموده و در جدول زیر وارد نمایید.
موارد فیزیکی

نامناسب

مناسب

توضیحات (دلیل نامناسب بودن)

موقعیت بخش در
بیمارستان
نور
صدا
مساحت
دما
تهویه
............
.............
.................

فرم بررسی تجهیزات بخش تاریخ...........................................:
تجهیزات بخش را بررسی نموده و جدول زیر را تکمیل نمایید.
تجهیزات

تعداد

سالم

خراب

توضیحات

کل بیماران

فرم بررسی بهداشتی بخش .تاریخ...........................................:
ویژگیهای بهداشتی بخش ( مثل سرویس بهداشتی ،روشویی ها ،کف و  )......را بررسی نموده و در جدول زیر وارد نمایید.
موارد بهداشتی

مناسب

نامناسب

توضیحات

فرم بررسی عملکردی بخش در تاریخ...........................................:
موارد عملکردی بخش ( مثل دارو دادن ،دست شستن ،گزارش نوشتن ،رعایت یونیفرم و  ).........را بررسی نموده و در جدول زیر وارد
نمایید .این موارد می تواند شامل عملکرد پزشکان ،پرستاران و سایر کارکنان باشد.
موارد عملکردی

مناسب

نامناسب

توضیحات

فرم گزارش به سوپروایزر .تاریخ..................................:
تعداد تخت موجود........................:تعدا د تخت اشغال شده ...........................:تعداد پذیرش .................:تعداد ترخیص...........................:
تعداد موارد انتقال به بخشهای دیگر ................................:تعداد انتقال به بیمارستان های دیگر..........................:
گزارش و پیگیری بیماران حاد و بدحال:

فرم تصمیم گیری
بر اساس یکی از مشکالت موجود در بخش فرم زیر را تکمیل نمایید
تاریخ......................... :
مشکل چه بود؟
تعریف مشکل
علل بروز مشکل
راه حلهای موجود برای حل مشکل
لطفا به هر راه حل بر اساس موارد روبرو از  0تا  5نمره دهید.
-1
-2
-3
-4
-5
-6
راه حل انتخابی شما چه بوده است؟

زمان

هزینه

اثربخشی

قابلیت

قانونی/

اجرا

اخالقی

جمع

الگ بوک(ثبت فعالیتهای ضروری بخش)
در صورت انجام مراقبتی غیر از موارد ذکر شده در جدول زیر ،لطفا به لیست اضافه نمایید.
نحوه عملکرد

اقدام مراقبتی
مستقل
تحویل گرفتن بیماران از شیفت قبلی
تحویل دادن بیماران به شیفت بعدی
تحویل لوازم بخش در شروع و پایان شیفت
تقسیم کار روزانه کارکنان
حضور هنگام ویزیت بیماران
انتقال دستورات پزشک به کاردکس
تهیه و ارسال لیست غذاهای بیماران
تحویل داروهای نارکوتیک
کنترل دستورات پزشک در  24ساعت گذشته
پیگیری آزمایشات و تستهای تشخیصی
پاراکلینیکی
بررسی و کنترل جواب آزمایشات ،تستهای
تشخیصی و مشاوره و گزارش موارد غیرطبیعی
گزارش نویسی
تهیه لیست نیازهای آموزشی پرسنل بخش
تهیه لیست نیازهای آموزشی بیماران بخش
کنترل داروهای موجود در بخش
سفارش داروهای مورد نیاز بخش از طریق
سیستم HIS
ثبت درخواست آزمایشات از طریق سیستم HIS
سفارش تجهیزات مصرفی بخش از طریق
سیستم HIS
پیگیری نتایج آزمایشها و تستهای تشخیصی از
طریق HIS
پذیرش بیماران از طریق سیستمHIS
ترخیص بیماران از طریق سیستم HIS

با کمک

مشاهده

نظر
پرستار/سرپرستار

فرم تحویل و تحول بالینی تاریخ..................... :
لطفا در روز ششم کارآموزی ،هنگام تحویل بخش از شیفت قبلی تکمیل نمایید.
شماره
تخت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

نام بیمار

تشخیص

مشاهدات

پیگیری

فرم درخواست
لطفا برای رفع نیاز موجود در بخش و یا ایجاد تغییر در بخش یک نامه درخواست به رئیس بیمارستان بنویسید.
به:
از:
موضوع:

تاریخ
امضاء

آموزش به بیمار /خانواده بیمار
مشخصات فراگیر/فراگیران:

نیاز آموزشی:

هدف کلی از آموزش:

اهداف جزئی /رفتاری( :لطفا
برای هر حیطه یادگیری
حداقل یک هدف رفتاری
بنویسید)

شناخت ویژگیهای فراگیر:

محتوای آموزش

نحوه سازماندهی محتوا

روش تدریس
لوازم کمک آموزشی
روش ارزشیابی

امضاء و تایید

آموزش به کارکنان
مشخصات فراگیر/فراگیران:

نیاز آموزشی:

هدف کلی از آموزش:

اهداف جزئی /رفتاری( :لطفا
برای هر حیطه یادگیری
حداقل یک هدف رفتاری
بنویسید)

شناخت ویژگیهای فراگیر:

محتوای آموزش

نحوه سازماندهی محتوا

روش تدریس
لوازم کمک آموزشی
روش ارزشیابی

امضاء و تایید

فرم ارزشیابی( لطفا این قسمت ابتدا توسط خود دانشجو و سپس توسط سرپرستار بخش تکمیل گردد)

راهنما :به هر گویه از حداقل صفر تا حداکثر  5نمره اختصاص دهید.
گویه مورد ارزیابی
رعایت نظم و وقت شناسی
آراستگی ظاهری و رعایت شئونات اخالقی
پایبندی به مقررات
مسئولیت پذیری
اولویت بندی مناسب در انجام وظایف محوله
ارتباط صحیح با دیگران
همکاری با دانشجویان و کارکنان
عالقمندی به کار در بخش
دقت در انجام وظایف محوله
توجه به اصول ایمنی و کنترل عفونت
دقت در ثبت گزارش
شناخت بیمار بیماران
توانایی تصمیم گیری
انتقاد پذیری
کنترل احساسات و انعطاف پذیری
توانمندی علمی مربوط به بخش(بطور کلی)
توانمندی عملی مربوط به بخش( بطور کلی)
نمره کل از )A (85
تبدیل نمره کل از مبنای  85به مبنای  20با فرمول A×20/85

خود ارزیابی دانشجو

ارزیابی سرپرستار

راهنمای نمره( توجه :نمرات جدول زیر در صورت تایید مربی ،سرپرستار قابل قبول است نه صرفا تکمیل بودن )
مورد

کل نمره

فعالیت خود یادگیری

4

شناخت بخش( کروکی)

7

تقسیم بندی بیماران

3

بررسی فیزیکی بخش

3

بررسی تجهیزاتی بخش

3

بررسی بهداشتی بخش

3

بررسی عملکردی بخش

5

گزارش سوپروایزری

4

فرم تصمیم گیری

7

فعالیتهای ضروری(الگبوک)

20

فرم درخواست

5

آموزش به بیمار/خانواده

8

آموزش به کارکنان

8

نمره فرم ارزشیابی

20

نمره کل

100

نمره دانشجو

تایید مربی ناظر /مدیر گروه

توجه :نمرات فوق پس از بررسی دقیق کارپوشه به هر یک از موارد تخصیص داده می شود لذا در تکمیل دقیق و حفاظت از آن کوشا باشید .به کارپوشه
های نامرتب و دارای وضعیت ظاهری نامناسب ترتیب اثر داده نخواهد شد.

