
 مرکس آموزشی درمانی آیت اله کاشانی شهرکرد 

 011اهتیبز:  ریکبٍریتخصصی پرسٌل بخص چک لیست ارزیببی هْبرتْبی 

 تبریخ:                                بخص :                                      سوت :                                                                ًبم ٍ ًبم خبًَادگی :       

 3ًورُ  4ًورُ 5ًورُ هَارد  ردیف

گرفتي گسارش کبهل ٍضؼیت بیوبر )هطخصبت کبهل بیوبر، ًَع ػول، ًَع اقذاهبت اًجبم ضذُ، هراقبتْب، دستتَرات بؼتذ از    0

 ػول، هیساى خًَریسی، ٍضؼیت ػالئن حیبتی، هیساى هبیؼبت دریبفت ضذُ ٍ دفغ ضذُ(

   

    ّبی گردًی(دادى ٍضؼیت ریکبٍری بِ سر ٍ چبًِ بیوبر)بستِ بِ ًَع ػول ٍ در صَرت ػذم هطکل در هْرُ 2

    در صَرت برٍز دیسترس air wayکٌترل ٍضؼیت تٌتفسی ٍ استفبدُ از  3

    اتصبل بیوبر بِ دستگبُ هبًیتَریٌگ قلبی ٍ پبلس اکسی هتری 4

      لبْب،ًبخي ّب ٍ اللِ گَش از ًظر کبَدی کٌترل رًگ پَست ٍ هخبط دّبى، 5

     IV Lineچک کردى خط ٍریذی ٍ برقراری  6
    کٌترل هحل پبًسوبى ٍ درى ّب از ًظر خًَریسی غیر طبیؼی 7

    ثبت ػالین حیبتی در فرم هخصَظ 8

    کٌترل سیستن ػصبی ٍ ػرٍقی در صَرت داضتي گچ ٍ ببًذاش  9

    هسکي ٍ هخذر در صَرت ًیبز بیوبر طبق دستَر پسضکتجَیس دارٍّبی  01

    ثبت ٍ اطالع کلیِ ی هَارد غیرطبیؼی بِ جراح 00

    تَجْبت خبظ برای هحبفظت بیوبر ٍ جلَگیری از صذهِ بِ خَد در بیوبراى بیقرار 02

    ریکبٍریٌّگبم اًتقبل از اطالع ضرح هختصر ٍ کبهل از ٍضؼیت بیوبر بِ پرستبر هسئَل  03

    داضتي هْبرت صحیح در اًجبم سبکطي ٍ تؼبیِ ی سًَذ فَلی 04

    ضَک ٍ ًٍتیالتَر DCهْبرت کبر بب دستگبُ هبًیتَریٌگ، 05
    هْبرت کبهل در هراقبت از بیوبراى بب بی حسی اسپبیٌبل 06

    هْبرت کبهل در هراقبت از بیوبراى بب بیَْضی جٌرال 07

    صحیح دست قبل ٍ بؼذ از پرٍسیجرهْبرت ضستي  08

    هْبرت هراقبت از اتصبالت بیوبر ٍ پیطگیری از سقَط 09

ثبت صحیح ٍ دقیق گسارش ًَیسی ضبهل ٍضؼیت بیوبر ٌّگبم ٍرٍد بِ ریکبٍری ّر ًَع تغییر در ٍضؼیت ّوَدیٌبهیک بب رکر  21

 اًتقبل بِ بخصاقذاهبت اًجبم ضذُ ، ثبت سبػت دقیق خرٍج از ریکبٍری ٍ 

   

 

 

 اقذاهبت اًجبم ضذُ تَسط سرپرستبر ثبت ًقبط ضؼف ٍ قَت

1-  

2-  

3-  

4-  

5-  

 برطرف ًطذ گسارش کتبی ) در فرم هخصَظ(بِ دفتر پرستبری ارائِ گردد. در صَرتی کِ در زهبى تؼیي ضذُ ًقبط ضؼف

 نام و امضای سرپرستار


