
 مرکس آموزشی درمانی آیت اله کاشانی شهرکرد 

 011اهتیاس:   ICUتخققی پزعٌل بخؼ چک لیغت ارسیابی هْارتْای 

 تاریخ:                                بخؼ :                                      عوت :                                                                ًام ٍ ًام خاًَادگی :       

 3ًوزُ  4ًوزُ 5ًوزُ هَارد  ردیف

    ٌّگام پذیزػ ٍ تحَیل بخؼ بیوار را ارسیابی هزاقبتی هی ًوایذ . 0
    هْارت هزاقبت اس بذعَر ٍ ًحَُ پاًغواى ًَیي 2

( را اًجاام های   تَجِ بِ اتقاالت –آًتی باکتزیال  –عاکؾي تزؽحات  –باًذاص  –پزعتار هزاقبت اس لَلِ تزاؽِ ) فیکظ بَدى  3

 دّذ.

   

    هْارت کار با دعتگاُ ًٍتیالتَر را دارد. بیوار پزعتار در فَرت ایٌتَبِ بَدى 4

    پزعتار هزاقبت اس سخن درى ّا ٍ هیشاى تزؽحات ٍ پاًغواى را اًجام هی دّذ . 5

    CASE METHODE کار تقغین بزاعاط ٍ هقَب لیغت چک طبق ؽذُ اًجام پزعتاری اقذاهات گشارػ ٍ ثبت 6
    ٍ ... را تحَیل هی گیزد . CTپزًٍذُ ٍ کلیِ اٍراق ٍ گزافیْا ٍ  ،پذیزػ بیوار جذیذٌّگام  7

    ٍ هزدهک ّای بیوار را اًجام هی دّذ . GCSپزعتار کٌتزل   8

 ٍ SORE - بیٌی پیؼ پیؾگیزاًِ اقذاهات  ٍ FALL بیٌی پیؼ (حَادث اس پیؾگیزی ٍ بیوار ایوٌی تاهیي اقذاهات اًجام  9

 پیؾگیزاًِ اقذاهات

   

ُ  باسًَیغی ٍ رعاًی رٍس بِ ًَیغی کاردکظ افَل رعایت ؽذُ ٍارد اطالعات فحت ًَیغی کاردکظ 01  اطالعاات  اس اعاتااد

 کاردکظ در دٌّذُ ّؾذار قزادادی عالین اس اعتاادُ پزعتاری تؾخیـ ثبت در اٍلیِ ارسیابی

   

عاکؾاي ٍ جلاَگیزی اس    –گااٍاص   –پزعتار در فَرت هَرد هزگ هغشی هزاقبت دقیق اس هَرد اس جولِ ارعاال آسهایؾاات    00

 را اًجام هی دّذ.ٍ اطالع بِ تین پیًَذ ّیپَتزهی 

   

    پزعتار ٍ ًحَُ گزفتي ًوًَِ ؽزیاًی را هی داًذ . پیؾگیزاًِ اقذاهات ٍ تزٍهبَآهبَلی ٍ DVT بیٌی ؼپی 02

     .ؽایع بخؼ را هی داًذ یپزعتار هزاقبت اس پٌج بیوار 03

    پوپ عزًگ ٍ پیظ هیکز را هی داًذ . –ًٍتیالتَر  –پزعتار آگاّی اس ًحَُ کار با هاًیتَریٌگ  04
 قزاردادی عالین با دارٍیی ّای حغاعیت کزدى هؾخـ  ؽذُ تعزیف دادی قزار عالین با هثبت هارکز بیواراى ؽٌاعایی 05

 ؽذُ تعزیف

   

    پزعتار درفَرتیکِ بیوار بزیظ هخقَؿ داؽتِ باؽذ ًحَُ بغتي آى بِ بیوار را هی داًذ . 06

    ADR گشارػ -بیوار حیات ی کٌٌذُ تْذیذ عَاهل فَری رػگشا - خطا گشارػ - پزخطز دارٍّای ی ًازُ دٍ کچ 07

 ًااخي  کَتااّی  آالت سیَر ًاخي کاؽت الک ًذاؽتي  Hand wash-hand rubدعت ؽغتي(عاًَت اس پیؾگیزی ٍ کٌتزل 08

 )پغواًذ تاکیک رعایت فزدی حااظت ٍعایل اس اعتاادُ

   

 هؾاّذُ عَارك گشارػ ٍ دارٍ جاًبی عَارك بِ تَجِ کاردکظ ٍ دارٍ تزالی با دارٍ دادى -رایت 8طبق درهاًی دارٍ 09

 ؽذُ دادُ دارٍی هَرد در بیوار بِ آهَسػ ؽذُ

   

    اقذام کاهپیَتزی ثبت تشریق - گشارػ فحیح ثبت فزآٍردُ ٍ خَى تشریق در ّوٍَیضٍالًظ افَل رعایت 21
 

 

 اقذاهات اًجام ؽذُ تَعط عزپزعتار ثبت ًقاط ضعف ٍ قَت

1-  

2-  

3-  

4-  

5-  

 بزطزف ًؾذ گشارػ کتبی ) در فزم هخقَؿ(بِ دفتز پزعتاری ارائِ گزدد. در فَرتی کِ در سهاى تعیي ؽذُ ًقاط ضعف

 نام و امضای سرپرستار


