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 دکتر حمیرا خدام،،،دکتر زهرا سبزي  : 96 بهمن  بازنگري

  نگارین اکبري..راضیه طالبی ر لیال جویباري ، دکت

 

 

 

کارپوشه 

در  يکارآموز

پرستاري  عرصه

 )2( کودکان

 

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان،

  ستاري کودك و خانواده،گروه پر

 

 96-97سال تحصیلی  دوم نیمسال

 

  :نام نام خانوادگی

  :شماره دانشجویی 

 شماره تماس دانشجو 



   عرصه کودکان دو کارورزي 

  
  کارورز گرامی

امیـد   اننـوزاد  و کودکـان پرستاري ورزي در عرصه ضمن آرزوي موفقیت طی دوره کار

 -است بتوانید در جهت حفظ و ارتقاء سالمت کودك و خانواده و ارتقاء توانمندي علمـی 

   .عملی خود کوشا باشید

پیشـرفت خـود   یادگیرنده براي نشـان دادن توانـایی هـا و    .  نوعی ارزشیابی مستمر استکارپوشه 

مجموعه اي جمـع آوري مـی    نمونه هایی از کارهایی را که در طول یک مدت معین انجام داده در

ثبت  الگ بوك به عنوان بخشی از کارپوشه براي. کند و براي ارزشیابی در اختیار استاد می گذارد

که انجام آن ضروري است و به عنوان بایدهاي یادگیري می باشـد در نظـر گرفتـه     پروسیجرهایی

مسـتقل شـدن نسـبی     با توجه به اینکه دوره عرصه یا اینترنشیپ پرسـتاري بـا هـدف   . شده است

دانشجوي پرستاري قبل از ورود به محیط کار و قبول مسئولیت به عنوان پرستار است لذا در ایـن  

دوره حضور مربی به صورت مستقیم نمی باشد، اما شما همواره از حمایـت سـوپروایزر آموزشـی و    

یري به عهده فـرد  با توجه به اینکه مسئولیت اصلی یادگ. گروه آموزشی مربوطه برخوردار می باشد

 .می باشد امید است بتوانید از فرصت هاي بالینی خود به بهترین نحو استفاده نمایید

 بعد از تاییدیه سوپر آموزشی و تاییدیه امضا فعالیتها  پایان دورهدر دفترچه خود را  -

 به مسئول بخش جهت قـرار دادن در پوشـه مخصـوص الگ بوگهـا     در اسرع وقت 

 .تحویل دهید

عالیتهـا مشـخص شـده در الگ بـوگ در هفتـه هفـدهم آموزشـی تحویـل          کلیه ف -

 .مسئول دوره مربوطه قرار داده شود

 .تاخیر  در تحویل تکالیف بیش از یک هفته با کسر نمره توام خواهد بود -

جزوات آموزشی در مورد کنترل عفونت و قـوانین و مقـرارت  بیمارسـتان را از وب     -

 . د نماییدسایت  مرکز آموزشی درمانی دانلو

شیفت هاي کاري توسط گروه  بهداشت کودك و خانواده و با همکاري سـوپروایزر   -

 . آموزشی بیمارستان صیاد شیرازي تدوین می گردد

در دفتر حضور و غیاب ثبـت  مربوطه بایستی شیفت  دانشجویان در کلیه ورود و خروج-

 )شده است  این دفتر در واحد دفتر پرستاري بیمارستان قرار داده( . گردد



 2نوزادان /کودکان يعرصه پرستار            

زیـر  دانشـجو  . مـی باشـد   case methodبر اساس در بخش  رعایت انجام فعالیت -

 .شیفت فعالیت نماید /بخش  مسئول نظر 

کلیــه اقــدامات صــورت گرفتــه در  بخــش مــی بایســت توســط مســئول  انجــام  -

 )ذکر تاریخ و شیفت الزامی است(مسئول شیفت تایید شود/بخش

 16واحـد معـادل    2: اري پیوسـته مدت کارورزي براي دانشجویان پرست -

 . )%25یک شیفت شبو %25 عصر و %50صبح(شیفت کاري 

و عرصه مادران طبـق برنامـه    2برنامه شیفت هاي  واحد عرصه کودکان -

  .آموزشی دانشکده و فقط در روزهاي چهارشنبه و پنج شنبه می باشد

  :از شما انتظار می رود تا مقررات آموزشی را مد نظر قرار دهید   

  شموقع در بخه حضور در شیفت طبق برنامه تعیین شده و حضور ب )1

  8:00-19:30شیفت شب          20- 13:30:شیفت عصر                   14-7:30:شیفت صبح  

پوشیدن روپوش سفید و تمیز، مقنعـه و  (استفاده از یونیفرم طبق مقرارت دانشکده  )2 

و اسـتفاده از کـارت   ) ه از شـلوار جـین  عـدم اسـتفاد   ،کفش مناسب بالینشلوار مشکی، 

  .شناسایی

  کوتاه نگه داشتن ناخن و عدم استفاده از زیور آالت، )3 

حرفه اي در برخورد با بیماران، همراهان، همکاران، کادر و ارتباطات  رعایت شئونات  )4

  آموزشی درمانی،

وپروایزر خروج از بیمارستان در شرایط خاص صرفا فقط با کسب مجـوز کتبـی از سـ    )5

  )تکمیل مرخصی ساعتی (شیفت مقدور می باشد

  .در طول دوره مجاز به غیبت نمی باشید )6

   .در صورت داشتن غیبت بیش از یک شیفت، واحد مربوطه حذف خواهد شد)7

ـ  هر )8 سـوپروایزر  اطـالع   هگونه عدم امکان حضور در شیفت به دلیل بیماري بایستی ب

  .جبران گرددآن غیبت موجه  نیز و در اسرع وقت  شود کشیک رسانده

  : شماره تماس سوپروایزري طالقانی 

  09361712491: موبایل سوپروایزرکشیک

   32343721-017: خط تلفن دفترپرستاري



   عرصه کودکان دو کارورزي 

بازاندیشی  و حکایـات  عایت قوانین و مقررات آموزشی، اخالق حرفه اي، ر :ارزشیابی ) 9

ابزارهـاي  .  یري از رانـدهاي بـالینی  معرفی مورد، یـادگ گزارش خطاهاي بالینی، بالینی، 

  :ارزشیابی نیز شامل موارد زیر است

 .DOPS. Mini-CEX..CBDآزمون*.   

خود به طور مستمر  يریادگی يها تیعالسائل مربوط به کارورزي و فدر خصوص م) 10

تکالیف شما مورد ارزیابی دفترچه و    مربی ناظر و مدیر گروه  .دیبا گروه  در ارتباط باش

 .ار خواهد گرفتقر

   017-32430360: تلفن ثابت               سبزيدکتر: مدیر گروه 

، شـیر مـادر، ،   )اخالق حرفه اي و قوانین و مقررات(شرکت در کارگاه هاي ورود به عرصه ) 11

  .احیاي نوزاد و کودك ضرروي است

د بـراي سـواالت   مـی توانیـ  شـما  . با همکاري سوپروایزر آموزشی برنامه شیفت ها تنظیم می شود

  .ناظر خود کمک بخواهیدمربی بالینی در باره انجام پروسیجرها یا داروها و مواردي از این قبیل از 

براي مشاهده فعالیت دانشـجویان دوره هـاي قبـل، آگـاهی از اخبـار گـروه، پرسـش و پاسـخ بـه          

  . نمائیدمراجعه  "کارآموزي، کارورزي و دانشجو"دانش پرستاري؛ آرشیو موضوعی تارنوشت 

  :تعهد نامه اخالقی دانشجو

در . متعهد می شوم از بروز و انجام موارد زیـر  اجتنـاب نمـایم   ............................ اینجانب  

کـاري   شیفت: انده شده  اینجانب حذف خواهد شدغیر این صورت کل شیفت هاي گذر

النـگ  (عصـر  ح حد مجـاز،  شـیفت صـب    شبکاري بیش از ،  ساعت در هفته 36بیش از 

 پیوسته )دي

  

  ام و نام  خانوادگی، امضان     
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  Must learn نوزادان/کودکانپرستاري کارورزي  ادگیري هاي ضروريی

  نوزادان بخش

  

تــــــاریخ   نحوه انجام

وشیفت انجام 

  شده 

تایید مسـئول  

مسـئول  /بخش

  شیفت 
بـــا  مستقل 

  کمک 

 

  مشاهده 

 

رخ 

  نداد 

 

        کوباتورمراقبت از نوزاد در ان

        دارو دادن

        کنترل عالئم حیاتی

        کنترل جذب و دفع 

ــرم و   ــردن سـ ــاده کـ آمـ

  الکترولیت

      

ــا و    ــنه پ ــونگیري از پاش خ

  کنترل قند با گلوکومتر

      

        گذاشتن سوند معده 

        سرنگ/تغذیه نوزاد با لوله

        آموزش شیردهی

        نترل عفونترعایت نکات ک

        گزارش نویسی

ــین   ــوزاد در ح ــت از ن مراقب

  فتوتراپی

      

        اکسیژن تراپی 

        ساکشن 

        پالس اکسی متري

جمع آوري نمونـه ادراري بـا   

  بگ

      

مراقبت از کاتترها و اتصاالت 

ــوب ( ــت تیـ ــه / چسـ لولـ

  ....)کلستومی و/گاسترستومی

      

        ذکر شود :سایر موارد

  



   عرصه کودکان دو کارورزي 

  
  فعالیت ها ثبتبرگه 

  بخش عفونی 

  

ــاریخ   نحوه انجام تــــ

وشیفت انجام 

  شده 

تایید مسـئول  

مسئول /بخش

  شیفت 
  مستقل

   )دفعات(

 

با 

  کمک

رخ  مشاهده

  نداد 

 
         کنترل عالئم حیاتی 

         کنترل تب و  پاشویه

/ کنتــــرل کــــارت 

  کاردکس و پرونده

       

         نبوالیزر  به کارگیري

بکارگیري (بخور تراپی

  )بخور گرم و سرد 

       

         دارو دادن

         جمع آوري نمونه ادرار 

         ساکشن 

         اکسیژن تراپی

ــار و  ــه بیم ــوزش ب آم

  خانواده

       

         کنترل جذب و دفع 

آماده کـردن سـرم و   

  الکترولیت 

       

احتیاطات همه جانبه و 

  یت کنترل عفونترعا

       

    ...و LPکمک در برخی پروسیجر ها مانند 

    ذکر شود: سایر موارد
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  فعالیت ها ثبتبرگه 

داخلـی و  (بخش جنـرال  

  )جراحی

  نحوه انجام

  

ــاریخ وشــیفت  ت

  انجام شده 

ــئول   ــد مس تایی

ــش ــئول /بخ مس

  شیفت 
  مستقل 

  )دفعات(

ــا  بــ

 کمک 

  مشاهده 

 

رخ 

  نداد 

 

        تی کنترل عالئم حیا

        کنترل تب و  پاشویه

کاردکس و / کنترل کارت 

  پرونده

      

        نبوالیزر به کارگیري 

بخـور گـرم   (بخور تراپـی 

  )وسرد

      

        دارو دادن

ــل  ــل از عم ــت قب  مراقب

ثبت برگه قبـل از عمـل   (

  ..)و

      

        تحویل بیمار از اتاق عمل

        مراقبت بعد از عمل

        تعویض پانسمان

خــارج کشــیدن بخیــه و 

  سوند فولیکردن 

      

        جمع آوري نمونه ادرار

ــرل   ــوارد کنت ــت م رعای

  عفونت 

      

        مراقبت حین ساکشن

کمــک در انجــام برخــی 

پروســـیجرها ماننـــد  

  ..پونکسیون مایع کمري و

       

         ذکر شود: سایر موارد



   عرصه کودکان دو کارورزي 

  

  ابرگه ثبت فعالیت ه

  بخش اورژانس

  

ــاریخ   نحوه انجام تــ

وشــیفت 

ــام  انجــ

  شده 

تایید مسئول 

مسئول /بخش

  شیفت 
  مستقل

  )دفعات(

  کمک 

 

  مشاهده 

 

رخ 

  نداد 

 

        مشارکت در احیا

کـــودك در  پـــذیرش

  اورژانس

      

        انجام تزریقات عضالنی  

کنترل کارت و کاردکس و 

  پرونده

      

        دارو دادن 

        کنترل عالئم حیاتی

        کنترل جذب و دفع 

ــرم و   ــردن س ــاده ک آم

  الکترولیت

      

مراقبـــت در اکســـیژن 

  تراپی 

      

        استفاده از نبوالیزر

        استفاده از بخور

        کشیدن بخیه

        تعویض پانسمان

        مراقبت حین ساکشن

        کنترل تب و  پاشویه

       فتن نوار قلبگر

        ذکر شود: سایر موارد
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  فعالیت ها ثبت 

ــاریخ   نحوه انجام  انکولوژي/ تاالسمیبخش  تـ

وشــیفت 

انجـــام 

  شده 

تایید مسئول 

مسول /بخش

  شیفت 
  مستقل 

  )دفعات(

همراه 

با 

 کمک

  مشاهده 

 

رخ 

  نداد 

 

        کنترل عالئم حیاتی

فراورده ها با برگه /کنترل خون

  ست خوندرخوا

      

آمـاده کـردن سـت فیلتــر دار    

  جهت ترانسفوزیون خون

      

        آماده کردن پمپ دیسفرال 

 انکولوژي

        کنترل عالئم حیاتی

        کنترل جذب و دفع

گزارش نویسی و کنترل کارت و 

  کاردکس 

      

ــیمی   ــردن داروي ش ــاده ک آم

  درمانی 

      

ن آماده کردن کودك جهت داد

  دارو

      

        دارو دادن

/ خـونریزي / کنترل هرگونه تب

  ....و

      

        ترانسفوزیون خون و فراورده ها

        آموزش به بیمار

ــی    ــام برخـ ــک در انجـ کمـ

پروسیجرها ماننـد پونکسـیون   

  ..مغز استخوان و مایع کمري و

      

        ذکر شود: سایر موارد

  



   عرصه کودکان دو کارورزي 

  Reflection  /بازاندیشی  

. منظور از بازاندیشی در اینجا تفسیر و تامل بر اموري است که در محیط بالینی رخ می دهد

رویدادهایی که شما در باره آن تامل کردید و سوال براي تان ایجاد شد و چیزي را یاد گرفتید، 

  . درسی از آن گرفتید، تجربه قابل توجه اي برایتان بود، را بنویسید

 بازاندیشی می تواند در باره یک . را بنویسیدچالش برانگیز بیات از تجر مورد1حداقل 

بخش باشد که شما از آن درسی  دادهاي رایجموضوع اخالقی، یا رویخطاي بالینی، 

  :از شش مرحله زیر براي نوشتن افکار خود استفاده کنید. گرفته اید

  چه اتفاقی افتاد؟. 1

  احساسات و افکارتان چه بود؟. 2

  این تجربه چه بود؟ خوب و بد. 3

  چه درسی از این موقعیت گرفتید؟. 4

  چه کارهاي دیگري می توانستید انجام دهید؟. 5

  اگر دوباره اتفاق بیفتد چه خواهید کرد؟. 6

http://jouybari.blogfa.com/post-5087.aspx 
نمونه هایی از کار . شتن بازاندیشی در کارگاه آموزش داده می شوددر موردچگونگی نو*. 

  .دانشجویان قبلی در تارنوشت دانش پرستاري موجود است

 . این فعالیت نمره ارفاق دارد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://jouybari.blogfa.com/post-5087.aspx
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  )حتما جهت انتخاب معرفی مورد با مربی ناظر هماهنگ و تایید ایشان انجام گردد ( ارائه گزارش مورد

 یک شیرخوار مبتال به ایکتیوزیس ردگزارش مو: لمثا

، نام دانشجو، ایمیل و تلفن، نام بیمار، شماره پرونده و اطالعـات تمـاس بـا    گزارش مورد عنوان :1

 ،)براي پیگیري هاي بعدي(بیمار 

    شرحی در باره بیماري   :مقدمه: 2

یص هـاي  تشـخ  از شکایت به هنگام مراجعه، تشـخیص اولیـه، تشـخیص قطعـی،    : معرفی مورد: 3

و آزمایشات و گرافی ها به همراه توضیح در بـاره   )پرستاري( اقدامات درمانی و مراقبتی پرستاري،

طبیعی و یا غیرطبیعی بودن، نتایج درمان یعنی اگر مداخله اي صورت گرفته به آن اشاره و نتایج 

  .سرنوشت نهایی بیمار بیان شود؛ پیگیري کامل مورد. آن ذکر شود

  سه مقاله مرتبط  ذکر  خالصه: 4

  مورد استفادهذکر  منابع : منابعصفحه  -5 

  طبق فرمت پیشنهادي. همراه با فایل ها تحویل داده شودگزارش مورد می بایست تایپ شده  

: در صورتی که مایل باشید می توانید گزارش مورد را در قالب فرایند پرسـتاري بنویسـید  *****

، تشـخیص هـاي پرسـتاري،تعیین    )ورد بـه طـور کامـل    معادل معرفی م(بررسی و شناخت بیمار 

 اهداف،طراحی اقدامات پرستاري،اجرا و ارزیابی  و پیگیري بیمار

  

  

  آموزش به بیمار

  :مشکل بیمار                            :تاریخ :                  نام نام خانوادگی بیمار

  ): پیوست شود (محتواي آموزشی با ذکر منبع 

  

  .ارائه شده توسط سرپرستار تایید گرددآموزش 

  نمره ارائه  1نمره محتوا تدوین شده  و  1,5 : توجه  
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  مشارکت در برنامه هاي آموزشی وتوانمندسازي کادردرمانی

تایید   تاریخ  موضوع

مسئول 

  بخش

انتخاب موضوع با (نوشتن مطالب در برد آموزشی - الف

  ره نم 0,5 ) هماهنگی مسئول بخش انجام شود 
    

 قبل از تحویل پمفلت ( تراکت آموزشی / تهیه پمفلت -ب

و در فرمت پیشنهادي  تایید مربی ناظر رسانده شودبه 

  نمره  1,5) ثبت گردد

    

  . فعالیت هاي فوق  الزم االجرا می باشدهر دو  انتخاب و اجرا***
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  )DOPSداپس ( مهارت هاي عملی  فرم ارزیابی

  ها انجام شود  must learnیجرهاي رایج با تاکید بر پروس: توجه 

  .................. نام خانوادگی   ............ نام:    آزمون شونده

  .. ................: ....پروسیجر مورد ارزیابی                              ...............بخش :  محل آزمون

  را انجام داده است؟ یجر روسآزمون شونده تا کنون چند بار این پ

 0                     1- 4                  5  - 9       10 +  

  زیاد               متوسط            کم:       درجه سختی پروسیجر

  معیارهاي ارزیابی

            اطالع از اندیکاسیون ها و تکنیک پروسیجر        

            اخذ رضایت بیمار   

            آمادگی قبل از اجراي پروسیجر مرحله

          )   در صورت لزوم(آرامبخشی مناسب قبل از پروسیجر 

            رعایت شرایط استریل

            توانایی تکنیکی       

            درخواست کمک در صورت نیاز

            اقدامات بعد از انجام پروسیجر 

            مهارتهاي ارتباطی 

            بیمار رفتار حرفه اي و توجه به

            مهارت کلی در انجام پروسیجر 

پایین   عملکرد مراقبت بالینی کلی 

تر از 

حد 

  انتظار

درحد   حدمرزي

  انتظار

باالتر 

از حد 

  انتظار

نظري 

  ندارم

لطفا نقاط قوت و نقاط ضعف کارورز  و یا هرگونه پیشنهاد براي بهبود عملکرد وي را در این محل 

  :ثبت کنید

  :بیتاریخ ارزیا

  ....................نام خانوادگی......... نام: آزمونگر
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  -CEX MINI فرم ارزیابی آزمون کوتاه عملکرد بالینی

  :نام خانوادگی آزمون شونده

  ): محل آزمون( موقعیت بالینی 

  اعصاب گوارش  قلبی عروقی   تنفس/ راه هوایی: بالینی) مساله(طبقه بندي مشکل 

  دیگر    کیروانپزش   درد

  پیگیري    جدید   :نوع بیمار

قضاوت          تشخیص: تمرکز بیشتر روي کدام یک از قسمتهاي مواجهه مورد نظر است

          مدیریت        گرفتن تاریخچه بیمار      معاینه مهارتهاي بالینی         بالینی

  توصیف

  زیاد    متوسط    کم: میزان پیچیدگی و سختی مشکل بالینی 

                      

  نوع مهارت

  گرفتن تاریخچه بیمار

  مهارت هاي معاینه بالینی

  مهارت هاي ارتباطی

  قضاوت بالینی

  حرفه اي گرایی

  اثر بخشی/ سازماندهی مواجهه

پایین تر از   عملکرد مراقبت بالینی کلی 

  حد انتظار

درحد   حدمرزي

  انتظار

باالتر از حد 

  ظارانت

نظري 

  ندارم

  مهارت خاصی که دانشجو به خوبی انجام می دهد؟ 

  : پیشنهادات براي بهبود عملکرد دانشجو

  : فعالیت توافق شده

  : تاریخ ارزیابی    :امضاي آزمونگر  

 :مدت زمانی که صرف ارائه بازخورد شد    :مدت زمانی که صرف مشاهده شد
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  )نمره  5(سر پرستار :   فرم ارزشیابی

  خوب  زشیابی اخالق حرفه اي ار
متو

  سط

ضعی

   ف

 می ترك را محیط مقرر ساعت در و شده حاضر کارآموزي عرصه در موقع به

  کند

25/0      

 از و نموده رعایت کار محیط در را فردي بهداشت و اسالمی شئونات

  است برخوردار )کامل یونیفرم(ظاهر آراستگی

25/0     

     25/0  دارد را ایانهمت و پرسنل ،مربی با مناسب ارتباط

     25/0  کند می کار نشاط و عالقه و انرژي با

25/0  کند می رعایت را بیمار با ارتباط در شخصی حریم حفظ و ایمنی تدابیر      

25/0  دهد نمی قرار سایرین اختیار در و داشته نگه محرمانه را بیمار اطالعات      

25/0  دهد می شرکت درمانی و مراقبتی گیریهاي تصمیم در را بیماران      

     0,25  دارد کافی عمل دقت و سرعت محوله وظایف انجام در

        تخصصی

      5/0  )کتبی -شفاهی(گزارش دهی . 1

5/0  توانایی انجام پروسیجرهاي درمانی مراقبتی. 2      

5/0  توانایی کاربرد شیوه صحیح دارو درمانی. 3      

25/0  ترانسفوزیون خونتوانایی کاربرد شیوه صحیح سرم درمانی و . 4      

25/0  .....)بهداشت،  ،تغذیه(توانایی رفع نیازهاي جسمانی مددجو . 5      

25/0  بیمار، ترخیص، انتقال توانایی پذیرش. 6      
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25/0  کنترل جذب و دفع -توانایی کنترل عالئم حیاتی. 7      

     25/0  توانایی ارتباط با کودك و خانواده  و آموزش به مددجو. 8

25/0  مشارکت در ویزیت و راندهاي پزشکی و پرستار. 9    

:جمع نمره   5   

.اگر نظر خاصی در خصوص نمره هر یک از عبارات ارزشیابی دارید لطفا در این قسمت بنویسید  

 

  

  

  

  )نمره  3(مربی ناظر ی ابیفرم ارزش

  مالحظات  ضعیف  متوسط  خوب   اخالق حرفه اي/ عمومی

       5/0  ) موقع در بخشه ورود و خروج ب(وقت شناسی 

       5/0  مسئولیت پذیري

و رعایــت   ارتبـاط صــحیح و مناسـب بــا دیگـران    

  اخالق حرفه اي

5/0       

       5/0  تحویل به موقع تکالیف

       5/0  پوشش مناسب 

       5/0  انجام درست تکالیف  

    جمع نمره

  .ا در این قسمت بنویسیداگر نظر خاصی در خصوص نمره هر یک از عبارات ارزشیابی دارید لطف
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  نمره  2:آموزشی زریسوپروا: یابیفرم ارزش

    ضعیف  متوسط  خوب    اخالق حرفه اي/ عمومی

       5/0  ) موقع در بخشه ورود و خروج ب(وقت شناسی . 1

       25/0  مسئولیت پذیري. 2

       5/0  ارتباط صحیح و مناسب با دیگران.  3

        75/0  ارزیابی توانمندي علمی.4

    2  جمع نمره

  .اگر نظر خاصی در خصوص نمره هر یک از عبارات ارزشیابی دارید لطفا در این قسمت بنویسید

  ارزشیابی  

  مالحظات  نمره فعالیت ها

  5نمره سرپرستار

  2نمره سوپروایزر آموزشی

 3 مربی ناظر نمره 

  فرم هاي ارزشیابی  10

  ) نمره  2( دو تا  آزمون داپس 

  )  نمره  CBD   )1 ای مینی سی ایکس

  توسط مربی ناظر  3

توام با پرسش و پاسخ بر اساس فرمت پیشنهادي و  معرفی مورد

 پیوست 

5/2    

نمره انجام و ارائه  1. نمره محتواي تهیه شده 5/1(آموزش به بیمار 

  ) آموزش 

5/2    

نوشتن برد آموزشی (مشارکت در برنامه هاي آموزش پرسنل 

  ) 5/1فلت آموزشی، تهیه پمنمره  5/0بخش

و در  مربی ناظر تایید شودتوسط  پمفلت باید قبل از تحویل  :توجه 

   .فرمت پیشنهادي و پیوست تدوین گردد

2    

  بازاندیشی  طبق فرم استانداردو مطابق چرخه گیبس

   

1 

نمره 

  ارفاق 

  

در مورد نوشتن 

این موارد در 

کارگاه آموزشی 
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توضیحات الزم 

  ارائه می شود

  

  .همراه با ذکر تاریخ به تفکیک در جدول کل شیفت گذارنده شده تعداد. 

  شب/عصر/صبح  تاریخ  

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

  .نیز برسد مربی ناظر / کل این جدول می بایستی به تایید سرپرستار محترم بخش

  

  . تاخیر و غیبت ثبت گردد هرگونه جابجایی،: مالحظات 

  نمونه گزارش مورد
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 بسمه تعالی

  دانشگاه علوم پزشکی گلستان

  دانشکده پرستاري و مامایی 

  گروه پرستاري کودك و خانواده

  

 گزارش مورد

Case Report   

  ماهه 20هیپوسپادیاس به همراه کورده در یک کودك   :عنوان

  

  

  ......................  :دانشجو

  : .......................راهنمایی با نظارت و

 

 ..………………: تلفن

   :شماره پرونده کودك 

   : نام بیمار

   : مسئول  پزشک

 

  )شرحی در باره بیماري( مقدمه

تناسلی پسران می باشد که به معنی باز شدن سوراخ مجراي ادرار در  دستگاه شایع هاي بیماري از هیپوسپادیاس

این محل جدید هر نقطه اي در سطح تحتانی آلت تناسلی می تواند . طبیعی می باشد محلی پائین تر از محل اولیه و
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هر قدر محل سوراخ مجراي ادرار پائین تر قرار گیرد، بیماري شدیدتر و اصالح جراحی آن مشکل تر خواهد . باشد

 20ه اما نقش توارث در بود علت بدون بیماري موارد اکثر در است اگرچه زنده تولد 1000 هر در  3-2شیوع آن  .بود

برابر جمعیت عادي است ارتباط مشخصی بین  10شانس آن در برادران دو قلو . گزارش شده است موارد درصد 25-

  . مصرف قرصهاي ضدبارداري و هیپوسپادیاس مشاهده نشده است

گرفتن سوراخ ادراري،  براساس محل قرار. بیماري بالفاصله پس از تولد با معاینه بالینی نوزاد تشخیص داده میشود

هرچه سوراخ ادراري پایینتر و کوردي . هیپوسپادیاس به انواع دیستال، مید شفت و پروگزیمال تقسیم بندي میشود

از روشهاي مختلف جراحی براي درمان و . تر خواهد بود شدیدتر باشد عوارض عمل بیشتر وعمل جراحی مشکل

  ادامه دارد .... .)رفرنس( شود ترمیم این ناهنجاري استفاده می

 ................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................  

  

  بیمارمعرفی 

به علت  . ..........است که در تاریخ کیلوگرم ترکمن فرزند اول خانواده  11ماهه با وزن  20کودك پسر 

ش آورده  و در بخ. .......توسط والدین به بیمارستان .............................................با  عالئم    ...............

  .بستري می شود.................... 

  

  ...............................در باره سابقه عالئم در بیمار بنویسید 

شروع شده است و در این مدت کودك تحت درمان با . ...................ماه پیش به صورت . …عالئم از  

  )امی صورت نگرفته استیا هیچ اقد. (بوده است................................. 

به وجود بیماري مرتبط در / نمی شود  / دیده می شود .  ...................در خانواده سابقه  ناهنجاري  در 

  .سایر اعضاي خانواده اشاره شود
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اقدامات زیر انجام ... .……قطعی / و با تشخیص اولیه ....... پس از بستري بیمار  در بخش 

  .................شد

  .………………………………به اقدامات بالینی، پاراکلینک  و مراقبتی اشاره شود

  ................................................به مشاوره ها اشاره شود براي مثال در مشاوره جراحی 

... با توجه به عالئم و تشخیص داده شده ، بیمار به مدت یک هفته تحت درمان با 

و با  ..............................با وضعیت ......................... قرار گرفت و در تاریخ.............. ..................................

انتقال به مرکز دیگري یا / مرخص شد/................................................................. دستورات دارویی/آموزش

................. ......  
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  نتیجه گیري

مهم ترین نکات این گزارش مورد  اشاره / به مهم ترین نکاتی که با نوشتن این گزارش مورد یاد گرفته اید

  شود

  

  منابع مورد استفاده 

بررسی نتایج ترمیم  .همتی حمیدرضا. سلطانی ستاره. حسین زاده بابک. اردستانی آرش. ثابت بابک. عرب داوود  .1  

  284تا  280: صفحه 3 شماره . 14دوره . 1392. کومش  .اس در دوران کودکیهیپوسپادی

2......................... .  

3.............................  
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  :نمونه پمفلت  

  

  مامایی  گرگان دانشکده پرستاري و

  

  ..........  :عنوان

  

  

  

  

  : .....دانشجو

  : .....با نظارت و راهنمایی

  

  

  

  

  

  

  :...ادامه محتوا  :.....حتوام

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :منابع

....  

....  

  

  




