LABBB NÖBET PROTOKOLÜ
Okul Yılı:__________________
İsim: _______________________________________________ Doğum Tarihi
Okul:

Öğrencinin Nöbet Tetikleyicileri:

Öğrencinin Nöbet Geçirmesi Genellikle Şu Şekilde Olur:

Bir nöbet geçirdiğinde:
 Mümkünse, personelden başka bir kişinin hemşireye haber vermesini isteyin.
 Sakin kalın ve bir saat yardımıyla geçen süreyi tutun.
 Etrafındaki eşya ve mobilyayı uzaklaştırarak öğrenciyi güvende tutun.
 Öğrenciyi dizginlemeyin.
 Nazikçe yan tarafı üzerine çevirin. Bu hava yolunun açık kalmasına yardımcı olur.
 Koruma amacıyla başının altına bir yastık ya da katlanmış bez koyun.
 Ağzına hiçbir şey koymayın.
 Öğrencinin bilinci tamamen açılana kadar onunla kalın.
 Nöbet defterine gözlemlerinizi yazın.
Nöbetin ______________ dakika ya da daha fazla sürmesi durumunda, hemşirenin doktor talimatına uygun şekilde
(vakit)

__________Diastat vermesi , 911’i araması ve ebeveynlere haber vermesi gerekir. Mümkün olması durumunda
(doz)

personelden bir kişinin öğrenciye hastaneye kadar eşlik etmesi gerekir.
Diastat’ın yeri:
ŞU DURUMLARDA 911’İ ARAYIN:
 ______ dakikadan uzun süren bir nöbet (LABBB politikasına göre 5 dakikanın ardından 911 aranmalıdır)
 Herhangi bir solunum zorluğu emaresi (Solunumun durması ya da renginin koyulaşması ya da morarması)
 Acil durum nöbet ilacı verilmişse
 Diğer:
Nöbet sonrası:
 Öğrencinin yaralanıp yaralanmadığını kontrol edip öğrenciyi dinlenmeye bırakın
 Henüz yapmamışsanız okul öğrencisini haberdar edin
 Öğrenci uyanık hale gelene ve bilinci açılana kadar yanında kalın
 Ebeveynleri nöbet geçirdiğinden haberdar edin
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Kullanılan Güvenlik Cihazları VE/VEYA Vagal Sinir Stimülatörü Talimatları Dahil Ek Talimatlar:

OKUL DIŞINDA YAPILAN FAALİYETLER
 Eğer nöbet bir okul gezisi sırasında ya da çalışma alanında meydana gelirse ve bir hemşire bulunmuyorsa, 911
aranır.
 Diastat hemşire harici bir personel dışında uygulanamaz.

YÜZME
Daha önceden nöbet geçirmiş bütün öğrencilerin:
 1:1 Havuzda öğrenciyle birlikte kalacak bir LABBB personelinin sürekli gözetimi altında bulunması
 Can yeleği bulundurması gerekir.

TIBBİ ACİL DURUM OLARAK NÖBETLER
Bir nöbet nadiren bir ambülans ya da acil tedavi gerektirir. Bir nöbet genellikle şu durumlarda
bir acil durum teşkil eder:








Konvülsif (tonik-klonik) nöbet 5 dakikadan fazla sürdüğünde
Öğrenci bilinci açılmadan tekrarlayan üst üste nöbetler geçirdiğinde
Öğrenci yaralandığında
Öğrenci hamile olduğunda ya da şeker hastası olduğunu biliniyorsa
Öğrenci ilk kez nöbet geçiriyorsa
Öğrenci solunum zorluğu yaşıyorsa
Öğrenci su içerisinde nöbet geçiriyorsa

İletişim Bilgileri
Ebeveyn/Koruyucu 1: _________________________________ Ebeveyn/Koruyucu 2: ________
Ev: _________________ İş: ___________________________ Ev: _____________________ İş:
Cep:
Cep:
Acil Durumda Temasa Geçilecek Kişi: ____________________ Acil Durumda Temasa Geçilecek Numara:
Birinci Basamak Tedavi Hekimi _________________________ Nörolog Adı: _____
Birinci Basamak Tedavi Hekimi Numarası: ________________ Nörolog Numarası:
Doktor İmzası: ___________________________________________________ Tarih:
Ebeveyn/Koruyucu İmzası: ________________________________________ Tarih:
Öğrenci İmzası (18 yaşından büyükse): ______________________________ Tarih:
Hemşire İmzası: __________________________________________________ Tarih:
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