دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول
دانشکده پرستاری و پیراپزشکی

LOG BOOK
دفترچه ثبت عملکرد بالینی
کارورزی درس پرستاری در دوره نوزادی

نام و نام خانوادگی دانشجو:
شماره دانشجویی:

هدف کلی:
دانشجو با ارزشيابی و شناخت عالئم بالينی و پارا کلينيکی بر اساس تغييرات پاتوفيزيولوژيکی در اختالالت کليه سيستم ها و همچنين
اورژانسهای نوزادان قادر به تشخيص های پرستاری ،برنامه ريزی ،مراقبت و پيشگيری از بروز عوارض بوده و بتواند به خانواده آموزش
های الزم را برای حداکثر رساندن سطح سالمت ارائه دهد.

صفات اختصاصی درس پرستاری در دوره نوزادی
رديف

صفات اختصاصی

موارد

سطح شايستگی مورد نظر
برای هر مهارت
(انجام مستقل)
ضعيف و
نيازمند
کمک

 .1با نوزاد به نحو صحيح ارتباط برقرار
کند.
 .2با خانواده نوزاد ارتباط درمانی مؤثر
برقرار کند.
فيزيکی
 .3در يک مورد محيطی سالم و ايمن
برای نوزاد بستری و خانواده وی فراهم روانی
آورد.
 .4يک مورد دارو را با دوز صحيح  ،روش خوراکی
صحيح مطابق دستور پزشک تجويز
نموده و عوارض دارويی را گزارش کند .وريدی

عضالنی
زيرجلدی
داخل جلدی
داخل چشم
داخل گوش
داخل بينی

.5
.6
.7
.8
.9

مقعدی
موازين کنترل عفونت در بخش را
رعايت کند.
نوزاد را به شيوه صحيح در بخش
پذيرش کند
از نوزاد درون انکوپاتور به شيوه مناسب
مراقبت کند.
از نوزاد تحت نوردرمانی به طريق
صحيح مراقبت کند.
اصول صحيح ساکشن نوزاد را به کار
گيرد.

 .10رشد و تکامل نوزاد را به شيوه مناسب
پايش کند.

دهان و بينی
لوله تراشه

ضعيف
و
نيازمند
کمک

ضعيف
و
نيازمند
کمک

امضاء و
تأييد
استاد
مربوطه

 .11اصول صحيح مراقبت از نوزاد تحت
ونتيالتور را به کار گيرد.
 .12در احياء قلبی ريوی نوزاد همکاری
الزم را انجام دهد.
 .13اصول مديريت درد را در نوزاد به کار
گيرد.
 .14کنترل جذب و دفع مايعات را در نوزاد
به شيوه مناسب انجام دهد.
 .15در دو مورد راه وريدی مناسب برای
نوزاد برقرار کند
 .16قند خون نوزاد را با استفاده از دستگاه
گلوکومتر به خوبی ارزيابی نمايد.
 .17يک نوزاد را استحمام کند.
 .18در يک مورد چشم نوزاد را را را با
رعايت اصول شستشو دهد.
 .19در يک مورد بند ناف نوزاد را را را با
رعايت اصول شستشو دهد.

 .20برای يک مورد کاتتريزاسيون ( لوله
معده ،سونداژ و  )....را انجام دهد.
 .21در پنج مورد عالئم حياتی نوزاد را به
طور دقيق و با روش صحيح کنترل
کند
 .22در يک مورد فراورده های خونی را با
رعايت اصول به نوزاد تجويز نمايد.

سوند معده
فولی يا نالتون
درجه حرارت
فشارخون
تنفس
نبض
احتياطات
های قبل
خون گيری
مراقبت های
حين خون
گيری

 .23در يک مورد فراورده های خونی را
با رعايت اصول به نوزاد تجويز نمايد.

توجهات بعد
از خون گيری
احتياطات
های قبل
خون گيری

مراقبت های
حين خون
گيری

. .24در يک مورد گازهای خونی نوزاد را
پايش کند.
 .25از يک نوزاد به طور صحيح خون
محيطی بگيرد.

 .26يک مورد مراقبت از زخم و سوختگی
را انجام دهد
 .27گزارش وضعيت نوزاد را به صورت کتبی
ارائه دهد
 .28اصول صحيح را در ترخيص نوزاد بکار
بندد

توجهات بعد
از خون گيری

