
 مرکس آموزشی درمانی آیت اله کاشانی شهرکرد 

 011امتیاس:  يرصاوظا تخققی پزعىل تخؼچک لیغت ارسیاتی مُارتُای 

 تاریخ:                                تخؼ :                                      عمت :                                                                وام ي وام خاوًادگی :       

 3ومزٌ  4ومزٌ 5ومزٌ مًارد  ردیف

    ارجاع ي اوتقال تیمار طثق پزيتکل ،تزخیـ ،اوجام فزایىذ پذیز ػ  0
    ي کىتزل راٌ ًَایی مُارت در تزرعی ي تؼییه عطح ًَؽیاری 2

    مُارت کىتزل درد در تیماران   3

ي تحًیل گزفته عزیغ ي تذين يقفٍ  مًثز ي فؼال ي گشارػ دَی تز اعاط افًل ػلمی در َمٍ ؽیفتُاتحًیل ي تحًل تالیىی  4

 تیماران تذحال

   

    ي...(ECG ،ABG  ،NGT، OGTعاکؾه، آوضیًکت، عًوذاص، ؽغتؾًی مؼذٌ،اوجام فحیح پزيعیجزَای درماوی ي تؾخیقی) 5

    فزايردٌ َارػایت افًل َمًيیضیالوظ در تشریق خًن ي  6
    رایت8افًل فحیح داري درماوی طثق  7

    ي رػایت افًل کاردکظ وًیغی case methodeثثت ي گشارػ اقذامات پزعتاری اوجام ؽذٌ ي کار تٍ ريػ   8

    کىتزل ي پیؾگیزی اس ػفًوت )ؽغته دعت،کًتاَی واخه ي وذاؽته سیًرآالت(  9

    ، يوتیالتًر، ماویتًریىگ ي پمپ اوفًسیًن DC shokمُارت کار تا دعتگاٌ  01
    ي آمادٌ عاسی ي دادن ؽارکًل   کىتزل تؾىج در تیمار ، ICPمزاقثت َای پزعتاری در تیمار تا  00

    ي اوجام امًر محًلٍ تذين اضطزاب ي تقًرت فحیح ارتثاط فحیح ي تًام تا احتزام تا تیمار ي خاوًادٌ يی 02

    آعیة دیذٌ یا عزیغ ايلیٍ اس وظز ؽزایط تُذیذ کىىذٌ حیات در مذدجًیان تا يضؼیت تحزاویارسیاتی مُارت  03

    در فًرت ویاساحیا اػالم کذ  تکمیل فزم ي آگاَی اس طثقٍ تىذی تزیاص ي 04

    ECGي تفغیز فحیح  مقذماتی ي پیؾزفتٍ CPRمُارت السم در اوجام  05

    عزیغ )ثاوًیٍ ( تیماران اس عز تا پا تزای ؽىاعایی کلیٍ آعیة َای احتمالیمُارت ارسیاتی عیغتماتیک ي  06

    مزاقثت اس تیمار در مزاحل اوتُایی سوذگی ي مزاقثت اس جغذ 07

    مُارت السم در پیؾگیزی اس آعیة تٍ خًد ي عقًط اس تخت در تیماراوتقال ایمه تیماران ي  08

    تحزاني آگاَی السم در مًرد کذ اعتزيک  09
    مُارت در تزايردن ویاسَای فًری مذدجً ي اطالع رعاوی عزیغ جُت يیشیت تٍ پشؽک 21

 

 

 اقذامات اوجام ؽذٌ تًعط عزپزعتار ثثت وقاط ضؼف ي قًت

1-  

2-  

3-  

4-  

5-  

 تزطزف وؾذ گشارػ کتثی ) در فزم مخقًؿ(تٍ دفتز پزعتاری ارائٍ گزدد. در فًرتی کٍ در سمان تؼیه ؽذٌ وقاط ضؼف

 نام و امضای سرپرستار


