تاریخ1398/4/4 :
شمارهThe023 :
بسمه تعالی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی آبادان

بیمارستان آموزشی – درمانی آیت ا ...طالقانی
گیرنده :معاونت آموزشی بیمارستان آیت ا ...طالقانی (سرکار خانم
سیار)
فرستنده :مسول واحد توسعه بالینی (آقای شفیعی)

عنوان :برنامه حضور دانشجویان پیراپزشکی و
بیمارستان در بیمارستان
به استحضار می رسانم که برنامه حضور دانشجویان پیراپزشکی و پرستاری در
بیمارستان به شرح ذیل می باشد:

برنامه گروه پرستاری
برنامه کارآموزی گروه پرستاری

روز های هفته
شتبه

ساعت
 7:30تا  8صبح
 8تا  9صبح
 9تا 12

یکشنبه

 7:30تا  8صبح
 8تا  9صبح
 9تا 12

دوشنبه

 7:30تا  8صبح

فعالیت دانشجو
حضور بر بالین بیمار و
چک عالیم حیاتی
بررسی کاردکس بیمار و
دادن دارو به بیمار با
حضور استاد
گرفتن شرح حال از بیمار
و انجام دادن اعمال
روتین ،پرزنت کردن
بیمار توسط دانشجو ،و
انجام کنفرانس
حضور بر بالین بیمار و
چک عالیم حیاتی
بررسی کاردکس بیمار و
دادن دارو به بیمار با
حضور استاد
گرفتن شرح حال از بیمار
و انجام دادن اعمال
روتین ،پرزنت کردن
بیمار توسط دانشجو ،و
انجام کنفرانس
حضور بر بالین بیمار و
چک عالیم حیاتی
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 8تا  9صبح
 9تا 12

سه شنبه

بررسی کاردکس بیمار و
دادن دارو به بیمار با
حضور استاد
گرفتن شرح حال از بیمار
و انجام دادن اعمال
روتین ،پرزنت کردن
بیمار توسط دانشجو ،و
انجام کنفرانس
تعطیل

چهارشنبه

تعطیل

پنجشنبه

تعطیل

جمعه

تعطیل

برنامه ژرنال کالب دانشجویان پرستاری
دانشجویان هدف
تاریخ
کلیه دانشجویان ترم  6 ،5 ،4و 7
1398/8/6
کلیه
کلیه
کلیه
کلیه
کلیه

1398/9/11
1398/10/7
1398/11/28
1399/1/25
1398/2/22

دانشجویان
دانشجویان
دانشجویان
دانشجویان
دانشجویان

ترم
ترم
ترم
ترم
ترم

،4
،4
،4
،4
،4

،5
،5
،5
،5
،5

برنامه دانشجویان اتاق عمل و هوشبری
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه

تعطیل
تعطیل
تعطیل
 7:30تا  8صبح
 8تا  9صبح
 9تا 12

چهار شنبه

 7:30تا  8صبح
 8تا  9صبح

چک اسکجول و تقسیم اتاق
توسط استاد
اماده سازی اتاق عمل با
حضور دانشجو و استاد
آماده سازی بیمار و
مراقبت های حین عمل و
بعد از عمل و تحویل
بیمار به ریکاوری
چک اسکجول و تقسیم اتاق
توسط استاد
اماده سازی اتاق عمل با
حضور دانشجو و استاد

6
6
6
6
6

و
و
و
و
و

7
7
7
7
7
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پنجشنبه

 7:30تا  8صبح
 8تا  9صبح
 9تا 12

جمعه

آماده سازی بیمار و
مراقبت های حین عمل و
بعد از عمل و تحویل
بیمار به ریکاوری
چک اسکجول و تقسیم اتاق
توسط استاد
اماده سازی اتاق عمل با
حضور دانشجو و استاد
آماده سازی بیمار و
مراقبت های حین عمل و
بعد از عمل و تحویل
بیمار به ریکاوری
تعطیل

برنامه ژرنال کالب دانشجویان اتاق عمل و هوشبری
دانشجویان هدف
تاریخ
کلیه دانشجویان ترم  2به باال
1398/8/3
کلیه
کلیه
کلیه
کلیه
کلیه

1398/10/17
1398/11/16
1398/12/21
1399/1/26
1399/2/18

دانشجویان
دانشجویان
دانشجویان
دانشجویان
دانشجویان

ترم
ترم
ترم
ترم
ترم

2
2
2
2
2

به
به
به
به
به

برنامه کاراموزی دانشجویان فوریت های پزشکی
روز های هفته
شتبه

ساعت
 7:30تا  8صبح
 8تا  9صبح
 9تا 12

یکشنبه

 7:30تا  8صبح
 8تا  9صبح

فعالیت دانشجو
حضور بر بالین بیمار و
چک عالیم حیاتی
بررسی کاردکس بیمار و
نوشتن دارو و تشخیص
بیمار با حضور استاد
گرفتن شرح حال از بیمار
و انجام دادن اعمال
روتین ،پرزنت کردن
بیمار توسط دانشجو ،و
انجام کنفرانس
حضور بر بالین بیمار و
چک عالیم حیاتی
بررسی کاردکس بیمار و
نوشتن دارو و تشخیص
بیمار با حضور استاد

باال
باال
باال
باال
باال

تاریخ1398/4/4 :
شمارهThe023 :
بسمه تعالی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی آبادان
 9تا 12

دوشنبه

 7:30تا  8صبح
 8تا  9صبح
 9تا 12

سه شنبه

گرفتن شرح حال از بیمار
و انجام دادن اعمال
روتین ،پرزنت کردن
بیمار توسط دانشجو ،و
انجام کنفرانس
حضور بر بالین بیمار و
چک عالیم حیاتی
بررسی کاردکس بیمار و
نوشتن دارو و تشخیص
بیمار با حضور استاد
گرفتن شرح حال از بیمار
و انجام دادن اعمال
روتین ،پرزنت کردن
بیمار توسط دانشجو ،و
انجام کنفرانس
تعطیل

چهارشنبه

تعطیل

پنجشنبه

تعطیل

جمعه

تعطیل

