KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ DERSİ
UYGULAMA DEĞERLENDİRME FORMU
Öğrencinin
Adı Soyadı:
No:
1-

Öğretim Elemanı
Adı Soyadı:

PROFESYONEL DAVRANIŞLAR

10 puan

Uygulamaya devam etme ve çalışma saatlerine uyma
Kişisel görünüm, üniforma düzeni
Motivasyon
Eleştirilere karşı tutumu
Karar verme yeteneği
Eksikleri fark etme, hatalarını düzeltmek için çaba gösterme
2-

2
2
2
2
1
1

KİŞİLERARASI İLİŞKİLER

10 puan

Bakım verdiği hasta/sağlıklı birey ve ailesi ile sağlıklı ve güven verici ilişki kurma 4
Sağlık ekibi üyeleri ile uyumlu ve saygılı ilişki kurma
3
Eğitimcilerle sağlıklı ilişki kurma
3
3-

SAĞLIK EĞİTİMİ VE ARAŞTIRMA

10 puan

Bakım verdiği birey ve ailesinin sağlık eğitimi gereksinimlerini belirleme
Sağlık eğitimi planlama, uygulama
Sağlık eğitiminde uygun teknik ve araçları kullanabilme
4-

UYGULAMA BECERİLERİ

4
3
3
35 puan

Dersin uygulama beceri listesine göre değerlendirilecektir
5-

HEMŞİRELİK BAKIMINI PLANLAMA, UYGULAMA, DEĞERLENDİRME,
RAPORLAMA
35 puan
NANDA tarafından onaylanan fonksiyonel sağlık örüntülerine göre hemşirelik
tanılarını koyarak bakım sürecini gerçekleştirme ve rapor etme

TOPLAM PUAN:
Öğretim Elemanının İmzası:

DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ
UYGULAMA BECERİ LİSTESİ
ÖĞRENCİDEN BEKLENEN UYGULAMA BECERİLERİ

Yeterli

Kısmen
Yeterli

Yaşam bulgularını değerlendirme
Güvenli ilaç hazırlama ve uygulama
Spekulum uygulaması
Pap smear alma ve yayma
Gebe muayenesi ve izlemi
Leopold manevralarını bilme ve uygulayabilme
Fetal kalp atımlarını dinleyebilme
NST uygulaması ve değerlendirmesi
Gebelikte riskli durumları bilme ve değerlendirebilme, uygun
hemşirelik bakımı verebilme
Doğum sürecinin yönetimine yardım etme
Gebenin doğuma hazırlanmasına yardım etme (vulvanın ve
bağırsakların hazırlanması, enfeksiyonun önlenmesi, annenin rahatının
sağlanması, anksiyetenin azaltılması ve destekleyici gevşeme teknikleri
-masaj, solunum teknikleri, meşguliyet terapisi, dokunma)
Doğum eylemindeki gebede uterus kontraksiyonlarını izleme
Doğum eyleminin 1.evresinde FKA ve NST'nin değerlendirilmesi
Doğum eyleminin 2.evresine yardım etme
Plasentanın çıkarılmasına yardım etme
Yenidoğanın ilk değerlendirmesi
Doğum sonu bakım
Kanama kontrolü
Doğum sonu uterus involüsyonunu değerlendirme
Fundus masajı yapma
Emzirmeye destek verilmesi, emzirmenin değerlendirilmesi ve emzirme
eğitimi
Süt sağma ve saklama eğitimi
Yenidoğanın göbek bakımını yapabilme
Perine bakımı yapma
Lohusaya taburculuk eğitimi verebilme
Aile planlaması eğitimi verebilme
Jinekolojik girişimler için hastayı hazırlama, işlem sonrası hastayı
izleme ve taburculuk eğitimi verebilme
Pelvik bölge egzersizlerini bilme ve uygulatabilme

Değerlendirmeyi Yapan Öğretim Elemanının İmzası:

Yetersiz

