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دکتر  دکتر حمیرا خدام،،،دکتر زهرا سبزی  :79ی مهربازنگر

 راضیه طالبی ال جویباری ، لی

 

 

 

کارپوشه 

در  یکارآموز

پرستاری  عرصه

 (2) کودکان

 

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان،

 ه،گروه پرستاری کودک و خانواد

 

 97-98سال تحصیلی  اول نیمسال

 

 :نام نام خانوادگی

 :شماره دانشجویی 

 شماره تماس دانشجو 



   عرصه کودکان دو کارورزی 

 
 کارورز گرامی

امیاد   ا و ناوزاد  کودکاا  پرستاری ورزی در عرصه ضمن آرزوی موفقیت طی دوره کار

 -توانید در جهت حفظ و ارتقاء سالمت کودك و خانواده و ارتقاء توانمندی علمای است ب
  .عملی خود کوشا باشید

پيشارتت خاود   یادگيرنده براي نشاا  داد  تواناایی  اا      .  نوعی ارزشيابی مستمر استکارپوشه 

مای   نمونه  ایی از کار ایی را که در طول یك مدت معين انجام داده در مجموعه اي جما  و ري 

ثبت  الگ بوک به عنوا  بخشی از کارپوشه براي. کند   براي ارزشيابی در اختيار استاد می گذارد

که انجام و  ضر ري است   به عنوا  باید اي یادگيري می باشاد در نرار گرتتاه     پر سيجر ایی

با توجه به اینکه د ره عرصه یا اینترنشيپ پرساتاري باا  ادس مساتدن شاد  نسابی       . شده است

شجوي پرستاري قبن از  ر د به محيط کار   قبول مسئوليت به عنوا  پرستار است لذا در ایان  دان

د ره حضور مربی به صورت مستديم نمی باشد، اما شما  مواره از حمایات ساوپر ای ر وموزشای      

با توجه به اینکه مسئوليت اصلی یادگيري به عهده تارد  . گر ه وموزشی مربوطه برخوردار می باشد

 .باشد اميد است بتوانيد از ترصت  اي بالينی خود به بهترین نحو استفاده نمایيدمی 

 بعد از تایيدیه سوپر وموزشی   تایيدیه امضا تعاليتها  پایا  د رهدر دتترچه خود را  -

 به مسئول بخش جهت قارار داد  در پوشاه مخصاوگ الگ بوگهاا     در اسرع  قت 

 .تحوین د يد

الگ باوگ در  فتاه  فاد م وموزشای تحویان        کليه تعاليتهاا مشاخش شاده در    -

 .مسئول د ره مربوطه قرار داده شود

 .تاخير  در تحوین تکاليف بيش از یك  فته با کسر نمره توام خوا د بود -

ج  ات وموزشی در مورد کنترل عفونت   قاوانين   مدارارت  بيمارساتا  را از        -

 . سایت  مرک  وموزشی درمانی دانلود نمایيد

کاري توسط گر ه  بهداشت کودک   خانواده   با  مکاري ساوپر ای ر   شيفت  اي -

 . وموزشی بيمارستا  صياد شيرازي تد ین می گردد

در دتتر حضور   غيا  ثبات  مربوطه بایستی شيفت  دانشجویا  در کليه  ر د   خر ج-

 (این دتتر در  احد دتتر پرستاري بيمارستا  قرار داده شده است ) . گردد



 2نوزادان /کودکان یعرصه پرستار      

زیار  دانشاجو  . مای باشاد   case methodبر اساس در بخش  جام تعاليترعایت ان -

 .شيفت تعاليت نماید /بخش  مسئول نرر 

کليااه اقاادامات صااورت گرتتااه در  بخااش ماای بایساات توسااط مساائول  انجااام  -

 (ذکر تاریخ   شيفت ال امی است)مسئول شيفت تایيد شود/بخش

 16معااد   واحاد   2: مدت کارورزی برای دانشجویا  پرستاری پیوساته  -

 . (%20یک شیفت شبو %20 عصر و %05صبح)شیفت کاری 

و عرصه مادرا  طبا  برناماه    2برنامه شیفت های  واحد عرصه کودکا  -

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

 :از شما انترار می ر د تا مدررات وموزشی را مد نرر قرار د يد   

 شموق  در بخه رنامه تعيين شده   حضور بحضور در شيفت طبق ب (1

 0:77-7::13شيفت شب          07- 7:::1:شيفت عصر                   11-7::0:شيفت صبح  

پوشيد  ر پوش سفيد   تمي ، مدنعاه    )استفاده از یونيفرم طبق مدرارت دانشکده  (0 

ساتفاده از کاارت     ا( عادم اساتفاده از شالوار جاين     ،کفش مناسب بالينشلوار مشکی، 

 .شناسایی

 کوتاه نگه داشتن ناخن   عدم استفاده از زیور والت، (: 

حرته اي در برخورد با بيمارا ،  مرا ا ،  مکارا ، کادر   ارتباطات  رعایت شئونات  (1

 وموزشی درمانی،

خر ج از بيمارستا  در شرایط خاگ صرتا تدط با کسب مجاوز کتبای از ساوپر ای ر     (5

 (تکمين مرخصی ساعتی )می باشد شيفت مدد ر

 .در طول د ره مجاز به غيبت نمی باشيد (6

  .در صورت داشتن غیبت بیش از یک شیفت، واحد مربوطه حذف خواهد شد(0

ساوپر ای ر  اطاعع   هگونه عدم امکا  حضور در شيفت به دلين بيماري بایستی با   ر (0

 .برا  گرددجو  غيبت موجه    در اسرع  قت ني   شود کشيك رسانده

 : شماره تماس سوپروایزری طالقانی 

 57461912371: موبایل سوپروایزرکشیک

  42434921-519: خط تلفن دفترپرستاری



   عرصه کودکان دو کارورزی 

بازاندیشی    حکایاات  عایت قوانين   مدررات وموزشی، اخعق حرته اي، ر :ارزشيابی ( 3

اب ار ااي  .  نیمعرتی مورد، یاادگيري از راناد اي باالي   گ ارش خطا اي بالينی، بالينی، 

 :ارزشيابی ني  شامن موارد زیر است

 .DOPS. Mini-CEX..CBDوزمو *.   

خود به طور مستمر  يريادگی ي ا تيعالسائن مربوط به کار رزي   تدر خصوگ م( 17

تکاليف شما مورد ارزیابی دتترچه      مربی ناظر   مدیر گر ه  .ديبا گر ه  در ارتباط باش

 .قرار خوا د گرتت

  710-01:7:67:: تلفن ثابت               سب يدکتر: گر ه  مدیر

، شییر میادر، ،   (اخالق حرفه ای و قوانین و مقررات)شرکت در کارگاه های ورود به عرصه ( 11

 .احیای نوزاد و کودک ضرروی است

مای توانياد باراي ساواالت     شاما  . با  مکاري سوپر ای ر وموزشی برنامه شيفت  ا تنريم می شود

 .ناظر خود کمك بخوا يدمربی ی در باره انجام پر سيجر ا یا دار  ا   مواردي از این قبين از بالين

براي مشا ده تعاليت دانشاجویا  د ره  ااي قبان، وگاا ی از اخباار گار ه، پرساش   پاساخ باه          

 . مراجعه نمائيد "کاروموزي، کار رزي   دانشجو"دانش پرستاري؛ ورشيو موضوعی تارنوشت 

 :اخعقی دانشجوتعهد نامه 

در . متعهد می شوم از بر ز   انجام موارد زیار  اجتناا  نماایم   ............................ اینجانب  

کااري   شيفت: انده شده  اینجانب حذس خوا د شدغير این صورت کن شيفت  اي گذر

النا   )عصار  حد مجااز،  شايفت صابح     شبکاري بيش از ،  ساعت در  فته 6:بيش از 

 ستهپيو (دي

 

 ام   نام  خانوادگی، امضان   

 
 

 

 

 



 2نوزادان /کودکان یعرصه پرستار      

  Must learn نوزادا /کودکا پرستاری کارورزی  ادگیری های ضروریی

 نوزادا  بخش

 

تاااااااری   نحوه انجام

وشیفت انجام 

 شده 

تایید مساوو   

مساوو   /بخش

 شیفت 
باااا  مستقل 

 کمک 
 

 مشاهده 
 

رخ 

 نداد 
 

       مراقبت از نوزاد در انکوباتور

       داد  دارو

       کنتر  عالئم حیاتی

       کنتر  جذب و دفع 

آمااااده کااارد  سااارم و  

 الکترولیت

      

خااونگیری از پاشاانه پااا و   

 کنتر  قند با گلوکومتر

      

       گذاشتن سوند معده 

       سرنگ/تغذیه نوزاد با لوله

       آموزش شیردهی

       رعایت نکات کنتر  عفونت

       زارش نویسیگ

مراقباات از نااوزاد در حااین  

 فتوتراپی

      

       اکسیژ  تراپی 

       ساکشن 

       پالس اکسی متری

جمع آوری نموناه ادراری باا   

 بگ

      

مراقبت از کاتترها و اتصاالت 

لولاااه / چسااات تیاااوب )

 ....(کلستومی و/گاسترستومی

      

       ذکر شود: سایر موارد

 



   عرصه کودکان دو کارورزی 

 
 فعالیت ها ثبتبرگه 

 بخش عفونی 

 

تاااااااری   نحوه انجام

وشیفت انجام 

 شده 

تایید مساوو   

مسوو  /بخش

 شیفت 
 مستقل

  (دفعات)
 

با 

 کمک

رخ  مشاهده

 نداد 
 

       کنتر  عالئم حیاتی 

       کنتر  تب و  پاشویه

/ کنتاااار  کااااارت 

 کاردکس و پرونده

      

       نبوالیزر  به کارگیری

بکارگیری )ور تراپیبخ

 (بخور گرم و سرد 

      

       دارو داد 

       جمع آوری نمونه ادرار 

       ساکشن 

       اکسیژ  تراپی

آمااوزش بااه بیمااار و 

 خانواده

      

       کنتر  جذب و دفع 

آماده کارد  سارم و   

 الکترولیت 

      

احتیاطات همه جانبه و 

 رعایت کنتر  عفونت

      

   ...و LPکمک در برخی پروسیجر ها مانند 

   ذکر شود: سایر موارد

 



 2نوزادان /کودکان یعرصه پرستار      

 فعالیت ها ثبتبرگه 
داخلای و  )بخش جنارا   

 (جراحی

 نحوه انجام

 

تاااری  وشاایفت 

 انجام شده 

تاییااد مسااوو   

مسااوو  /بخااش

 شیفت 
 مستقل 

 (دفعات)

بااااا 

 کمک 

 مشاهده 
 

رخ 

 نداد 
 

       کنتر  عالئم حیاتی 

       و  پاشویه کنتر  تب

کاردکس و / کنتر  کارت 

 پرونده

      

       نبوالیزر به کارگیری 

بخاور گارم   )بخور تراپای 

 (وسرد

      

       دارو داد 

 مراقباات قباال از عماال 

ثبت برگه قبال از عمال   )

 ..(و

      

       تحویل بیمار از اتاق عمل

       مراقبت بعد از عمل

       تعویض پانسما 

خااار  کشااید  بخیااه و 

 سوند فولیکرد  

      

       جمع آوری نمونه ادرار

رعایاات مااوارد کنتاار   

 عفونت 

      

       مراقبت حین ساکشن

کمااک در انجااام برخاای 

پروسااایجرها مانناااد  

 ..پونکسیو  مایع کمری و

      

       ذکر شود: سایر موارد



   عرصه کودکان دو کارورزی 

 

 برگه ثبت فعالیت ها
 بخش اورژانس

 

تاااااری   انجام نحوه

وشاایفت 

انجااااام 

 شده 

تایید مسوو  

مسوو  /بخش

 مستقل شیفت 

  (دفعات)

 کمک 
 

 مشاهده 
 

رخ 

 نداد 
 

       مشارکت در احیا

کاااودك در  پاااذیرش

 اورژانس

      

       انجام تزریقات عضالنی  

کنتر  کارت و کاردکس و 

 پرونده

      

       دارو داد  

       کنتر  عالئم حیاتی

       کنتر  جذب و دفع 

آماااده کاارد  ساارم و  

 الکترولیت

      

مراقبااات در اکسااایژ  

 تراپی 

      

       استفاده از نبوالیزر

       استفاده از بخور

       کشید  بخیه

       تعویض پانسما 

       مراقبت حین ساکشن

       کنتر  تب و  پاشویه

       گرفتن نوار قلب

       ذکر شود: سایر موارد



 2نوزادان /کودکان یعرصه پرستار      

 فعالیت ها ثبت 
تااااری   نحوه انجام انکولوژی/ تاالسمیبخش 

وشاایفت 

انجاااام 

 شده 

تایید مسوو  

مسو  /بخش

 شیفت 
 مستقل 

 (دفعات)

همراه 

با 

 کمک

 مشاهده 
 

رخ 

 نداد 
 

       کنتر  عالئم حیاتی

فراورده ها با برگه /کنتر  خو 

 درخواست خو 

      

کارد  سات فیلتاار دار    آمااده 

 جهت ترانسفوزیو  خو 

      

       آماده کرد  پمپ دیسفرا  

 انکولوژی

       کنتر  عالئم حیاتی

       کنتر  جذب و دفع

گزارش نویسی و کنتر  کارت و 

 کاردکس 

      

آماااده کاارد  داروی شاایمی  

 درمانی 

      

آماده کرد  کودك جهت داد  

 دارو

      

       داد دارو 

/ خاونریزی / کنتر  هرگونه تب

 ....و

      

       ترانسفوزیو  خو  و فراورده ها

       آموزش به بیمار

کماااک در انجاااام برخااای   

پروسیجرها مانناد پونکسایو    

 ..مغز استخوا  و مایع کمری و

      

       ذکر شود: سایر موارد

 



   عرصه کودکان دو کارورزی 

  Reflection  /بازاندیشی  

. یشی در اینجا تفسير   تامن بر اموري است که در محيط بالينی رخ می د دمنرور از بازاند

ر یداد ایی که شما در باره و  تامن کردید   سوال براي تا  ایجاد شد   چي ي را یاد گرتتيد، 

 . درسی از و  گرتتيد، تجربه قابن توجه اي برایتا  بود، را بنویسيد

 بازاندیشی می تواند در باره یک . ا بنویسیدرچالش برانگیز از تجربیات  مورد1حداقل 

بخش باشد که شما از آ  درسی  دادهای رایجموضوع اخالقی، یا رویخطای بالینی، 

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

 چه اتفاقی اتتاد؟. 1

 احساسات   اتکارتا  چه بود؟. 0

 خو    بد این تجربه چه بود؟. :

 چه درسی از این موقعيت گرتتيد؟. 1

 چه کار اي دیگري می توانستيد انجام د يد؟. 5

 اگر د باره اتفاق بيفتد چه خوا يد کرد؟. 6
http://jouybari.blogfa.com/post-5087.aspx 

نمونه  ایی از کار . رگاه وموزش داده می شوددر موردچگونگی نوشتن بازاندیشی در کا*. 

 .دانشجویا  قبلی در تارنوشت دانش پرستاري موجود است

 . این فعالیت نمره ارفاق دارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://jouybari.blogfa.com/post-5087.aspx


 2نوزادان /کودکان یعرصه پرستار      

 (حتما جهت انتخاب معرفی مورد با مربی ناظر هماهنگ و تایید ایشا  انجام گردد ) ارائه گزارش مورد
 به ایکتیوزیس یک شیرخوار مبتال گزارش مورد:  مثا

، نام دانشجو، ایمين   تلفن، نام بيمار، شماره پر نده   اطععاات تمااس باا    گ ارش مورد عنوا  :1

 ،(براي پيگيري  اي بعدي)بيمار 

   شرحی در باره بيماري   :مددمه: 0

تشاخيش  ااي    از شکایت به  نگام مراجعه، تشاخيش ا لياه، تشاخيش قطعای،    : معرتی مورد: :

  وزمایشات   گراتی  ا به  مراه توضيح در بااره   (پرستاري) امات درمانی   مراقبتیاقد پرستاري،

طبيعی   یا غيرطبيعی بود ، نتایج درما  یعنی اگر مداخله اي صورت گرتته به و  اشاره   نتایج 

 .سرنوشت نهایی بيمار بيا  شود؛ پيگيري کامن مورد. و  ذکر شود

 ذکر  خعصه سه مداله مرتبط : 1

 مورد استفادهذکر  مناب  : مناب صفحه  -5 

 طب  فرمت پیشنهادی.  مراه با تاین  ا تحوین داده شودگ ارش مورد می بایست تایپ شده  

: در صورتی که ماین باشيد می توانيد گ ارش مورد را در قالب ترایند پرساتاري بنویسايد  *****

تشاخيش  ااي پرساتاري،تعيين    ، (معادل معرتی مورد باه طاور کامان    )بررسی   شناخت بيمار 

 ا داس،طراحی اقدامات پرستاري،اجرا   ارزیابی    پيگيري بيمار

 

 

 آموزش به بیمار
 :مشکن بيمار                            :تاریخ :                  نام نام خانوادگی بيمار

 (: پيوست شود )محتواي وموزشی با ذکر منب  

 

 .ارائه شده توسط سرپرستار تایید گرددآموزش 

 نمره ارائه  1نمره محتوا تد ین شده     1.5 : توجه  

 

 

 



   عرصه کودکان دو کارورزی 

 مشارکت در برنامه های آموزشی وتوانمندسازی کادردرمانی

تایید  تاریخ موضوع

مسئول 

 بخش
انتخا  موضوع با )نوشتن مطالب در برد وموزشی -الف

 ره نم 7.5 (  ما نگی مسئول بخش انجام شود 
  

 قبن از تحوین پمفلت ) تراکت وموزشی / تهيه پمفلت - 

  در ترمت پيشنهادي  تایيد مربی ناظر رسانده شودبه 

 نمره  1.5( ثبت گردد

  

 . فعالیت های فوق  الزم االجرا می باشدهر دو  انتخاب و اجرا***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2نوزادان /کودکان یعرصه پرستار      

 (DOPSداپس ) مهارت های عملی  فرم ارزیابی

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

 .................. نام خانوادگی   ............ نام:    وزمو  شونده

 .. ................: ....پر سيجر مورد ارزیابی                              ...............بخش :  محن وزمو 

 را انجام داده است؟ يجر ر سوزمو  شونده تا کنو  چند بار این پ

 7                     1- 1                  5 - 3       17 + 

 زیاد               متوسط            کم:       درجه سختی پر سيجر

 معيار اي ارزیابی

      اطعع از اندیکاسيو   ا   تکنيك پر سيجر        

      اخذ رضایت بيمار   

      ومادگی قبن از اجراي پر سيجر مرحله

      (   در صورت ل  م)ورامبخشی مناسب قبن از پر سيجر 

      رعایت شرایط استرین

      توانایی تکنيکی       

      درخواست کمك در صورت نياز

      اقدامات بعد از انجام پر سيجر 

      مهارتهاي ارتباطی 

      بيمار رتتار حرته اي   توجه به

      مهارت کلی در انجام پر سيجر 

پایين  عملکرد مراقبت بالينی کلی 

تر از 

حد 

 انترار

درحد  حدمرزي

 انترار

باالتر 

از حد 

 انترار

نرري 

 ندارم

لطفا نداط قوت   نداط ضعف کار رز    یا  رگونه پيشنهاد براي بهبود عملکرد  ي را در این محن 

 :ثبت کنيد

 :بیتاریخ ارزیا

 ....................نام خانوادگی......... نام: وزمونگر
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 -CEX MINI فرم ارزیابی آزمون کوتاه عملکرد بالینی
 :نام خانوادگی آزمو  شونده

 (: محل آزمو ) موقعیت بالینی 

  اعصا  گوارش  قلبی عر قی   تنفس/ راه  وایی: بالینی( مساله)طبقه بندی مشکل 

 دیگر    کیر انپ ش   درد

 پيگيري    جدید   :نوع بیمار

قضا ت          تشخيش: تمرکز بیشتر روی کدام یک از قسمتهای مواجهه مورد نظر است

          مدیریت        گرتتن تاریخچه بيمار      معاینه مهارتهاي بالينی         بالينی

 توصيف

 زیاد    متوسط    کم: میزا  پیچیدگی و سختی مشکل بالینی 

                     

 نوع مهارت

 گرتتن تاریخچه بيمار

 مهارت  اي معاینه بالينی

 مهارت  اي ارتباطی

 قضا ت بالينی

 حرته اي گرایی

 اثر بخشی/ سازماند ی مواجهه

پایين تر از  عملکرد مراقبت بالينی کلی 

 حد انترار

درحد  حدمرزي

 انترار

باالتر از حد 

 رارانت

نرري 

 ندارم

 مهارت خاصی که دانشجو به خوبی انجام می د د؟ 

 : پيشنهادات براي بهبود عملکرد دانشجو

 : تعاليت تواتق شده

 : تاریخ ارزیابی  :امضاي وزمونگر  

 :مدت زمانی که صرس ارائه بازخورد شد  :مدت زمانی که صرس مشا ده شد
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 (نمره  0)سر پرستار :   فرم ارزشیابی
 

 

 

 

 

 را محيط مدرر ساعت در   شده حاضر کاروموزي عرصه در موق  به

 کند می ترک
05/7   

 از   نموده رعایت کار محيط در را تردي بهداشت   اسعمی شئونات

 است برخوردار )کامن یونيفرم(ظا ر وراستگی
05/7   

   05/7 دارد را ایا  مت   پرسنن ،مربی با مناسب ارتباط
   05/7 کند می کار نشاط   ععقه   انرژي با

 می رعایت را بيمار با ارتباط در شخصی حریم حفظ   ایمنی تدابير

 کند
05/7   

 نمی قرار سایرین اختيار در   داشته نگه محرمانه را بيمار اطععات

 د د
05/7   

   05/7 د د می شرکت درمانی   مراقبتی گيریهاي تصميم در را بيمارا 

    تخصصی

   5/7 (کتبی -شفا ی)گ ارش د ی . 1

   5/7 توانایی انجام پر سيجر اي درمانی مراقبتی. 0

   5/7 توانایی کاربرد شيوه صحيح دار  درمانی. :

   5/7 توانایی کاربرد شيوه صحيح سرم درمانی   ترانسفوزیو  خو . 1

   05/7 .....(بهداشت،  ،تغذیه)ددجو توانایی رت  نياز اي جسمانی م. 5

   5/7 بيمار، ترخيش، انتدال توانایی پذیرش. 6

   5/7 کنترل جذ    دت  -توانایی کنترل ععئم حياتی. 0

   05/7 توانایی ارتباط با کودک   خانواده    وموزش به مددجو. 0

   05/7 مشارکت در  ی یت   راند اي پ شکی   پرستار. 3

   5 : جمع نمره

 .اگر نرر خاصی در خصوگ نمره  ر یك از عبارات ارزشيابی دارید لطفا در این قسمت بنویسيد
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 (نمره  4)مربی ناظر ی ابیفرم ارزش
 معحرات ضعيف متوسط خو  اخعق حرته اي / عمومی

    5/7 ( موق  در بخشه  ر د   خر ج ب) قت شناسی 

    5/7 مسئوليت پذیري

  رعایاات   ح   مناساب بااا دیگارا   ارتبااط صااحي  

 اخعق حرته اي

5/7    

    5/7 تحوین به موق  تکاليف

    5/7 پوشش مناسب 

    5/7 انجام درست تکاليف  

  جمع نمره

 .اگر نرر خاصی در خصوگ نمره  ر یك از عبارات ارزشيابی دارید لطفا در این قسمت بنویسيد

 

 نمره  2:آموزشی زریسوپروا: یابیفرم ارزش
  ضعيف متوسط خو   اخعق حرته اي / عمومی

    5/7 ( موق  در بخشه  ر د   خر ج ب) قت شناسی . 1

    05/7 مسئوليت پذیري. 0

    5/7 ارتباط صحيح   مناسب با دیگرا .  :

    05/7 ارزیابی توانمندي علمی.1

  0 جمع نمره

 .زشيابی دارید لطفا در این قسمت بنویسيداگر نرر خاصی در خصوگ نمره  ر یك از عبارات ار
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 ارزشیابی 
 معحرات نمره تعاليت  ا

 5نمره سرپرستار

 0نمره سوپر ای ر وموزشی

 : مربی ناظر نمره 

 ترم  اي ارزشيابی 17

  ( نمره  2) دو تا  وزمو  داپس 

 (  نمره  1)   CBD یا مينی سی ایکس

 توسط مربی ناظر :

با پرسش   پاسخ بر اساس ترمت پيشنهادي    توام معرتی مورد

 پيوست 

5/0  

نمره انجام   ارائه  1. نمره محتواي تهيه شده 5/1)وموزش به بيمار 

 ( وموزش 

5/0  

نوشتن برد وموزشی )مشارکت در برنامه  اي وموزش پرسنن 

 ( 5/1، تهيه پمفلت وموزشینمره  5/7بخش

  در  مربی ناظر تایيد شودتوسط  پمفلت باید قبن از تحوین  :توجه 

  .ترمت پيشنهادي   پيوست تد ین گردد

0  

 بازاندیشی  طبق ترم استاندارد  مطابق چرخه گيبس

  

1 

نمره 

 ارتاق 

 

در مورد نوشتن 

این موارد در 

کارگاه وموزشی 

توضيحات الزم 
 ارائه می شود
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 .ك در جد ل مراه با ذکر تاریخ به تفکي تعداد کن شيفت گذارنده شده. 

 شب/عصر/صبح تاریخ 

1   

0   

:   

1   

5   

6   

0   

0   

3   

17   

11   

10   

1:   

11   

15   

 .ني  برسد مربی ناظر / کن این جد ل می بایستی به تایيد سرپرستار محترم بخش

 

 .  رگونه جابجایی، تاخير   غيبت ثبت گردد: معحرات 
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 نمونه گزارش مورد

 مه تعالیبس

 دانشگاه علوم پ شکی گلستا 

 دانشکده پرستاري   مامایی 

 گر ه پرستاري کودک   خانواده

 

 گزارش مورد

Case Report  

 ماهه 25هیپوسپادیاس به همراه کورده در یک کودك   :عنوان

 

 

 ......................  :دانشجو

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

 

 ..………………: تلفن

  :شماره پر نده کودک 

  : نام بيمار

  : مسئول  پ شك
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 (شرحی در باره بيماري) مقدمه

تناسلی پسرا  می باشد که به معنی باز شد  سوراخ مجراي ادرار در  دستگاه شای   اي بيماري از  يپوسپادیاس

طح تحتانی ولت تناسلی می تواند این محن جدید  ر ندطه اي در س. محلی پائين تر از محن ا ليه   طبيعی می باشد

 ر قدر محن سوراخ مجراي ادرار پائين تر قرار گيرد، بيماري شدیدتر   اصعح جراحی و  مشکن تر خوا د . باشد

 07بوده اما ندش توارث در  علت بد   بيماري موارد اکثر در است اگرچه زنده تولد 1777  ر در  :-0شيوع و   .بود

برابر جمعيت عادي است ارتباط مشخصی بين  17شانس و  در برادرا  د  قلو . ده استگ ارش ش موارد درصد 05-

 . مصرس قرصهاي ضدبارداري    يپوسپادیاس مشا ده نشده است

براساس محن قرار گرتتن سوراخ ادراري، . بيماري بعتاصله پس از تولد با معاینه بالينی نوزاد تشخيش داده ميشود

 رچه سوراخ ادراري پایينتر   کوردي . ستال، ميد شفت   پر گ یمال تدسيم بندي ميشود يپوسپادیاس به انواع دی

از ر شهاي مختلف جراحی براي درما    . تر خوا د بود شدیدتر باشد عوارض عمن بيشتر  عمن جراحی مشکن

 ادامه دارد .... .(رترنس) شود ترميم این نا نجاري استفاده می

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 بیمارمعرفی 

به علت  . ..........است که در تاری  کیلوگرم ترکمن فرزند او  خانواده  11ماهه با وز   25پسر  کودك

آورده  و در بخش . .......توسط والدین به بیمارستا  .............................................با  عالئم    ...............

 .بستری می شود.................... 

 

 ...............................ه سابقه عالئم در بیمار بنویسید در بار

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

 (یا هیچ اقدامی صورت نگرفته است. )بوده است................................. 
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به وجود بیماری مرتبط در / نمی شود  / دیده می شود .  ...................اری  در در خانواده سابقه  ناهنج

 .سایر اعضای خانواده اشاره شود

اقدامات زیر انجام ... .……قطعی / و با تشخیص اولیه ....... پس از بستری بیمار  در بخش 

 .................شد

 .………………………………ه شودبه اقدامات بالینی، پاراکلینک  و مراقبتی اشار

 ................................................به مشاوره ها اشاره شود برای مثا  در مشاوره جراحی 

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

و با  ..............................با وضعیت ......................... اری قرار گرفت و در ت.............. ..................................

انتقا  به مرکز دیگری یا / مرخص شد/................................................................. دستورات دارویی/آموزش

 ....................... 
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 نتیجه گیری

مهم ترین نکات این گزارش مورد  اشاره / ا نوشتن این گزارش مورد یاد گرفته ایدبه مهم ترین نکاتی که ب

 شود

 

 منابع مورد استفاده 

بررسی نتایج ترميم  . متی حميدرضا. سلطانی ستاره. حسين زاده بابك. اردستانی ورش. ثابت بابك. عر  دا  د  .1  

 001تا  007: صفحه : ارهشم . 11د ره . 1:30. کومش  . يپوسپادیاس در د را  کودکی

0......................... . 

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

 

 مامایی  گرگان دانشکده پرستاری و

 

 ..........  :عنوان

 

 

 

 

 : .....دانشجو

 : .....با نظارت و راهنمایی

 

 

 

 

 

 

 :...ادامه محتوا :.....محتوا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :منابع

.... 

.... 
 

 


