Shtojca nr 4/1: Skeda e vlerësimit të performancës së studentit në praktikën profesionale

SPITALI RAJONAL VLORË
Adresa: Lagja: “Partizani”, Vlorë, Albania Tel 03553322657 E-mail:spitalivlore@shendetesia.gov.al

Vlorë më _______________________

Vërtetim për kryerjen e Praktikës Profesionale
Z./Znj………………………….., e datëlindjes …………… lindur në ………….... dhe banuese
në ……………………, ka kryer praktikën profesionale me kohë të plotë (8 orë/ditë) nga data
…………………… deri në ………….…… në Spitalin Rajonal Vlorë në pavionin e Pediatrisë.
Gjatë realizimit të praktikës profesionale ka kryer aktivitetet e mëposhtme:
 Përkujdesje infermierore ndaj pacientit, monitorim dhe obstervimin e tij që nga momenti i
shtrimit të pacientit në repartin e pediatrisë në bazë të objektivave e përcaktuara prej ekipit
mjekësor deri ne momentin e daljes nga spitali.
 Përdorimi i monitorit në repartin e pediatrisë
 Përkujdesje infermierore në drejtim të higjenës së shtratit të pacientit (me dhe pa pacient) dhe
higjenës së vetë pacientit.
 Pozicionimin e pacientit në pozicione në ndryshme në varësi të gjëndjes shëndetësore të
pacientit (decubitus lateral, supin, Foëler, SIMS, prona)
 Matjen e parametrave vital: temperaturës trupore (orale, rektale, axilare, timpanice), matjen e
frekuencës kardiake si dhe matjen e frekuencës respiratore.
 Përdorimi dhe kujdesi tek neonati në inkubator.
 Realizimin e aplikimit të terapisë medikamentoze në rrugët
- IM,
- IV,
- SC
- Aplikimin e një kateteri venoz
- Aplikimin e një age flutur
- aerosoloterapia,
- O2 e terapisë.
 Aplikimi i një transfuzioni gjaku
 Teknika e Fototerapisë.
 Realizimin e ushqyerjes së fëmijëve të hospitalizuar
- Ushqyerja me gji, menaxhimin e problemeve të gjirit
- Ushqyerja e fëmijëve të sëmurë



- Ushqyerja me sondë nazogastrike
Marrjen e analizave për ekzaminime laboratorike si:
- gjak,
- urinë,
- feçe;
- sputum
- kulturë fyti
- kulturë syri

si dhe ka realizuar shoqërimin e pacientit për ekzaminime diagnostikuese imazherike.




Realizimin e kateterizimit urinar dhe klizmës pastruese në prani të personelit infermieror.
Teknika e Drenazhit Postural ne pacientët me vështirësi respiratore
Përshkrimin në kartelën infermierore të gjendjes shëndetësore të pacientëve ndaj të cilëve ka
ofruar përkujdesjet infermierore.

Frekuentimi:

____________________________________________

Performanca e përgjithshme:

____________________________________________

Shefe e Repartit të Pediatrisë

