مركز آموزشی درمانی .........................................
Educational & Treatment Center
فرم ارزیابی اوليه پرستار از نوزاد
INITIAL NEONATAL ASSESSMENT SHEET

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی  -درمانی تهران

شماره پرونده:

Unit Number

نام خانوادگی:

Family Name:

نام:

نام پدر:

Father Name:

تاریخ تولد:

حساسيت

ارزیابی

مددكاري

اطالعات پایه و عالئم حياتی

Name:

بخش:

Ward

اتاق:

Room:

تخت:

Bed:

Date of Birth:

NM/FO/03

كد ملی:

National Number

پزشك معالج:

Attending Physician:

Date of Admission:

تاریخ پذیرش:

ساعت پذیرش .................... :جنس  :مونث  مذکر  ابهام جنسی سن داخل رحمی ................... :سن نوزاد .......................:روز
تابعيت :ايرانی  غير ايرانی 

آدرس و شماره تماس:

عالیم حياتیPR:…………..……….RR: …….…….T: …………………BP:………..………… O2 sat…………………… .:
قد:

وزن:

دور شکم :

دور سر:

نحوه ورود :کات  انكوباتور  در آغوش ساير موارد .....منبع اطالعات :نوزاد خانواده نوزاد  ساير منابع - .........همراهان بيمار :خانواده بستگان  مراجع قانونی هيچكس
مراجعه از  :مطب پزشک  درمانگاه  اورژانس  اتاق عمل بخش ويژه بيمارستان ديگر منزل  ساير موارد  .................در حال احتضار
سيستم حمایتی  :خانواده  دوستان وآشنايان  بهزيستی کميته امداد  خيرين بيمه نوع آن  ...............بی خانمان ساکن بهزيستی  زندان

دارویی :خير

بله

نوع دارو ....................:عکس العمل.............................:

حساسيت به شير خشك :

خير

بله

سایر حساسيت ها:

نوع آن:

تاریخچه سالمتی مادر

سن ..................... :سوابق بيماري :بيماريهای قلبی – عروقی هيپرتانسيون  آرتريت  CVA سرطان  بيماريهای تنفسی  بيماريهای کليوی بيماريهای گوارشی -کبدی بيماری های
عفونی هپاتيت HIV صرع  ديابت تيروئيد بيماری ژنتيکبيماری های روانی سابقه خودکشی همو دياليز  دياليز صفاقی سابقه پيوند کليه 

ساير

 ......................................................مسمویت :دارد ندارد .سابقه بستري در بيمارستان :دارد ندارد  سابقه جراحی در گذشته :دارد ندارد  .نوع جراحی ..............:سابقه ترانسفوزیون
خون :دارد ندارد  .تعداد بارداری .........سقط تعدادC/S ...........تعداد  NVD.................تعداد.......................مشکل در دوران بارداري :خير
 سوء مصرف داروها (  )Addictionنوع آن.........:

بله

توضيح .......عادات :مصرف سيگار

مصرف الكل رژیم غذایی خاص  ........ ..........................:خواب و استراحت.:آرام  مشكالت خواب  مصرف مکملهاي غذایی :

دارد ندارد  .نوع آن .............................:سابقه مصرف دارو  :بلی  خير  نوع آن .......................................:واكسيناسيون كامل :بلهخير  گروه خون: Rh....... ........مثبت  منفی
تاریخچه سالمتی نوزاد

دليل بستري شدن:

محل زایمان:

نوع زایمان:

رفلکسهاي نوزادي :طبيعی غير طبيعی نوع رفلكس غير طبيعی ..................غربالگري :تست های تيروئيدی  G6PD تست شنوايی انجام نشده 
سوابق بيماري :بيماريهای قلبی – عروقی بيماريهای تنفسی  بيماريهای کليوی بيماريهای گوارشی -کبدی بيماری های عفونی هپاتيت HIV تشنج  تيروئيد بيماری ژنتيک
بيماری متابوليک کمبود G6PDهيپو گليسمی هيپوکلسمی ايكتر ناسازگاری گروه خونی و  Rhساير  ......................................................سابقه بستري در بيمارستان دارد ندارد .
علت ........................:سابقه جراحی دارد ندارد  .نوع جراحی..............:

سابقه ترانسفوزیون خون:

دارد ندارد  .سابقه مصرف دارو  :بلی  خير  واكسيناسيون بدوتولد:

ارزیابی دارویی

بلهخير  سابقه بيماري خاص در خانواده :دارد ندارد  .نام بيماری ....... :گروه خون Rh...............مثبت  منفی
نام دارو

فرهنگی

ارزیابی

سقوط

اتصاالت

نوزاد

غربالگري

تغذیه

باورهاي مذهبی و فرهنگی خانواده كه بر روي روند درمان یا آموزش تاثير گذار باشد :بله خير 

ارزیابی مذهبی

در صورت جواب بله توضيح دهيد

به دليل شرایط نوزادان ،تمام نوزادان از نظر ارزیابی خطر سقوط پرخطر محسوب می شوند.

اسکلتی

قلبی عروقی
عضالنی-

نام دارو

دوز مصرف

نام دارو

دوز مصرف

دوز مصرف

 :IVدارد ندارد

محل آن ............................:لوله تراشه :دارد ندارد كاتتر ادراري :دارد ندارد كات دان :دارد ندارد كاتتر نافی :دارد ندارد 

 :NGTدارد ندارد
نوع تغذیه :شيرمادر شير خشک  نوع شير خشک …………… روش تغذیه :سينه مادر کاپ قاشق و سرنگ گاواژ

 NPO PO

تحمل غذایی :دارد ندارد

تشخيص داده نشده  نبض  :تاکيكاردی  براديكاردی  سيانوز نوع آن ................ :ادم  مكان و نوع ادم  ....................................:آنومالی :دارد ندارد نوع آن:

تشخيص داده نشده  وضعيت اندام  :طبيعی اسپاستيک فلج  هيپوتون در صورت مشكل کدام عضو ..........................:آنومالی :دارد ندارد نوع آن:

كليوي-

سایر

سيستم ها

نيازهاي آموزشی

والدین نوزاد

بررسی

بيشتر تر

پوست

تناسلی

ادراري

گوارش

تشخيص داده نشده   NPO استفراغ  بی اشتهايی  اسهال  نفخ  آنوس بسته  دفع گاز رنگ مدفوع .........رنگ استفراغ ...............آنومالی :دارد ندارد نوع آن:

تشخيص داده نشده  آنوری هماچوری  کريپتورکيديسم  آنومالی :دارد ندارد  نوع آن:

تشخيص داده نشده  رنگ پوست :طبيعی سيانوز رنگ پريده  زرد درجه حرارت پوست:گرم سرد تعريق تورگور پوست :طبيعی  غيرطبيعی
ضايعات پوستی:دارد ندارد زخم :دارد ندارد بند ناف  :دارد  ندارد ترشح بند ناف  :طبيعی غيرطبيعی آنومالی :دارد ندارد نوع آن:
چشمها :تشخيص داده نشده  ملتهب RL ضايعاتRL نيستاگموس RL ترشحات  RL لثه ها  :طبيعی  غير طبيعی  پالک سفيد ضايعات زبان ساير
آنومالی :دارد ندارد نوع آن:
آيا والدين نوزاد تمايل به يادگيری دارد؟ بله خير  آيا والدين نوزاد توانايی يادگيری دارد ؟ بله خير موانع يادگيری والدين :جسمیتوانايی خواندنزبانشناختیانگيزشیروان
نياز های آموزشی والدين بيمار :فرايند بيماریمراقبتدرمانداروها و مصرف آنتجهيزات و وسايلشيردهی پروسجر های تشخيصی -درمانی  روند ترخيص فعاليت پيگيری معرفی سيستم
های حمايتی 

آيا نوزاد نياز به بررسیهای جامع تر ذيل دارد ؟ چشم پزشكی  شنوايی سنجی ساير موارد ...........................:

سطح مراقبتی نوزاد :
تشخيص هاي پرستاري :

یك :يکA

يک B

دو :دو

دو B

سه :سهA

سهB

سهC
نام و نام خانوادگی پرستار  -امضا

