دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول
دانشکده پرستاری و پیراپزشکی

LOG BOOK
دفترچه ثبت عملکرد بالینی
کارورزی درس پرستاری در دوره نوپایی و خردسالی

نام و نام خانوادگی دانشجو:
شماره دانشجویی:

اهداف کلی دوره  :توانمند سازی دانشجو برای شناخت اصول و مفاهيم سالمت تا بيماری کودکان در مرحله نوپايی و خردسالی با
برقراری ارتباط و حمايت مناسب و به موقع از خانواده جهت شناسايی کودکان دارای مشکل و فراهم آوردن موقعيتهای مناسب با
توجه به نقش پرستار کودکان در مراقبت از کودک نوپا و خردسال از پذيرش تا ترخيص

شرح مختصر :در پايان دوره انتظار می رود دانشجويان براساس اهداف درس پرستاری در دوره نوپايی و خردسالی ،مبانی
نظری را در محيط های کارآموزی به صورت عملی به کار بندند .در اين راستا دانشجو موظف است در مراقبت از کودک و
خانواده فرآيند پرستاری را تحت نظارت استاد مربوطه اجرا نموده و گزارش کتبی ارائه نمايد.

صفات اختصاصی درس پرستاری در دوره نوپايی و خردسالی
موارد
نوع مهارت

رديف

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

 .1با دو مورد کودک و خانواده ارتباط درمانی موثر برقرار
کند.
 .2دو مورد کودک و خانواده را با ايجاد آمادگی های
روحی و روانی در بخش پذيرش کند.
 .3دو مورد مراقبت از کودک و خانواده را بر اساس مدل
های پرستاری سازماندهی و اجرا کند.
 .4دو مورد از مراقبت های پرستاری اجرا شده را
ارزشيابی کند.
 .5دو مورد محيطی سالم و ايمن برای کودک بستری و
خانواده وی فراهم آورد.
 .6دو مورد آموزش الزم به کودک و خانواده رامبتنی بر

فيزيکی
روانی

طرح مراقبت ارائه دهد.
 .7رشد و تکامل کودک طبيعی را بررسی نمايد.
 .8دو دارو را با دوز صحيح  ،روش صحيح مطابق
دستور پزشک تجويز نموده و عوارض دارويی را
گزارش کند.

خوراکی
عضالنی
وريدی
زيرجلدی
مقعدی
داخل
جلدی

 .9دو مورد ميزان جذب و دفع و الکتروليت ها را
کنترل و ثبت و استنتاج کند.
 .10دو مورد تغذيه و رژيم درمانی را با توجه به سن و
شرايط کودک اجرا کند.
 .11در دو مورد درد کودک را بررسی و مديريت کند.
 .12يک مورد معاينه فيزکی کودک را انجام دهد.
 .13در دو مورد کودک را استحمام کند.
.14

درجه
حرارت

امضا و
تاييديه
استاد
مربوطه

دو مورد عالئم حياتی کودک را به طور دقيق و با
روش صحيح کنترل کند.

فشارخون
تنفس
نبض

 .15يک مورد قند خون کودک را با گلوکومترکنترل
کند.
 .16دو مورد فراورده های خونی را با رعايت اصول به
کودک تجويز نمايد.

احتياطات
های قبل
خون
گيری
مراقبت
های حين
خون
گيری
توجهات
بعد از
خون
گيری

 .17دو مورد مراقبت از زخم و سوختگی را انجام دهد.
 .18يک مورد شيمی درمانی را تحت نظارت پزشک و
رعايت اصول ايمنی انجام دهد
 .19دو مورد گازهای خونی کودک را پايش کند
 .20از دو کودک به طور صحيح خون محيطی بگيرد.
 .21در دو مورد در احيای قلبی – ريوی به عنوان عضو
تيم شرکت کند.
 .22چهار مورد راه وريدی مناسب برای کودک برقرار کند
 .23يک موردکاتتريزاسيون ( لوله معده ،سونداژ و  )....را
انجام دهد.

سوند
فولی يا
نالتون
سوند
معده

 .24يک مورد دستور اکسيژن درمانی را با رعايت اصول
اجرا کند.
 .25يک مورد خون شريانی از کودک اخذ نمايد.
 .26دو مورد مراقبت از زخم و سوختگی را انجام دهد.
 .27دو مورد وضعيت سيستم قلبی کودک را به طور
صحيح پايش کند.

گرفتن
نوار قلبی

اتصال به
مانيتوينگ
و پايش
وضعيت
 .28يک مورد مراقبت از انواع کشش را انجام دهد.

پوستی
استخوانی

 .29يک مورد مراقبت از انواع آتل و گچ را تجت نظارت
انجام دهد.
 .30دو مورد نمونه های مختلف آزمايشگاهی را به طور
صحيح جمع آوری و ارسال کند.

اندامها
تنه
خون
ادرار
خلط
مايع
مغزی
نخاعی
مدفوع

 .31يک مورد ايزوالسيون عفونت را مطابق مقررات رعايت
کند.
 .32دو مورد فيزيوتراپی تنفسی را به طور صحيح انجام
دهد.
 .33يک مورد ساکشن و مراقبت های قبل و بعد از آن را
انجام دهد
 .34دو مورد .چشم کودک را با رعايت اصول شستشو
دهد.
 .35يک مورد لمس و ماساژ درمانی را با رعايت اصول و
توجه به سن کودک انجام دهد.
 .36در پنج مورد ايمن سازی را به طور دقيق انجام دهد .
 .37در يک مورد از دفيبيالتور در زمان صحيح  ،با
تنظيم ژول مناسب تحت نظارت استفاده کند.
 .38يک مورد داروهای قطره ای مانند هپارين و دوپامين
را محاسبه و تنظيم کند.
 .39ساکشن لوله درون تراشه يا لوله تراکئوستومی را به
طور استاندارد انجام دهد.
 .40از کودک مبتال به اختالل در سيستم ادراری مراقبت
استاندارد نمايد.

لوله تراشه
دهان و
بينی

 .41تاريخچه و معاينه فيزيکی کودک مبتال به اختالالت
خونريزی دهنده را انجام و گزارش شفاهی و کتبی
ارائه دهد.
 .42تاريخچه و معاينه فيزيکی کودک مبتال به تاالسمی را
انجام و گزارش شفاهی و کتبی ارائه دهد.

