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 3متوسط      4  خوب    5خوب بسیار

  1ضعیف بسیار          2 ضعیف

 

 ارزیابی ارزیابی توضیحات

  )سه ماه بعد(

 ارزیابی

  )دوره آزمایشی(

  

 1 .دهد می بیمارراشرح ارزیابی صحیح پرستارنحوه    

 2  . برد ارمیک نویسی بیماروگزارش رادرارزیابی داندوآن استانداردرامی پرستاری پرستارتشخیصهای    

 3 .دهد یم انجام.... و  AVPU ،GCS،RASS معیارهای بیماررابراساس هوشیاری سطح پرستارارزیابی    

 نموده سیبرر(  اطفال در گالمرگان و برادن مقیاس)  فشاری ازنظرخطرایجادزخم پرستاربیماررا    

 .دهد می شرح را ازآن پیشگیری وراههای
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 5 .برد یم کار به را نوین های پانسمان,  اسپتیک روش به پانسمان اززخم،انجام پرستارمراقبت    

 کرده رسیبر(اطفال در دامپتی-هامپتی) مورس مقیاس براساس سقوط خطر نظر از را بیمار پرستار    

 .دهد می راتوضیح ازسقوط پیشگیری وراهکارهای
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 7 .برد می کار رابه پرستاری گزارش ثبت صحیح پرستاراصول    

 8 .دهد می انجام را بیمار به آموزش فرم تکمیل بیمارونحوه به پرستارفرآیندآموزش    

 9 . کند می گزارش را آن وتغییرات داده راانجام حیاتی عالیم کنترل صحیح پرستارنحوه    

 10 . راتفسیرمیکند وآن داده انجام را I/O صحیح وچارت محاسبه پرستارنحوه    

 11 .دهد وضیحرات( هرنوع درمورد اکسیژن جریان میزان...ماسک،کانوالو)درمانی اکسیژن پرستارنحوه    

 12 .دده می یحراتوض(وتراتئوستومی دهانی،بینی،حلقی،اندوتراکئال) ساکشن انواع انجام پرستارنحوه    

 13 .دهد می ارائه بیمار به را پروسیجرها انجام از قبل الزم پرستارتوضیحات    

 14 .هدد می شرح گاواژرا و الواژ صحیح نحوه نموده، تعبیه صحیح روش به را پرستارسوندمعده    

 15 .دهد می حراشر آن از مراقبت و مثانه شستشوی صحیح نحوه و نموده تعبیه را مثانه پرستارسوند    

 16 .دهد یم راتوضیح....( و ها اپیدورال،درن کاتتر تیوب، چست)کاتترها ازانواع پرستارمراقبت    

 17 .دهد می توضیح بیماررا ایمنی حل راه9  پرستار    

 18 .کند می رعایت را اصل 8  براساس دارودهی صحیح پرستاراصول    

 19 .دهد می شرح آنهارا وچک استفاده وچگونگی پرخطرراشناخته پرستارداروهای    

 20 .میدهد انجام استاندارد دستورالعمل بیماررابراساس صحیح شناسایی پرستارراهکارهای    

 21 .دهد می توضیح را آزمایشات بحرانی پرستارمقیاسهای     
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 22 .کند می اخذ صحیح روش به را آگاهانه پرستاررضایت    

 23 .برد می کار به را هموویژیالنس ودستوالعملهای داده راشرح هموویژیالنس پرستاراصول    

 می انجام صحیح روش رابه وریدی کامل وتغذیه وریدی مایعات وریدی،انفوزیون خط پرستاربرقراری    

 .دهد
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 25 .دهد می انجام را...(  و ها کشت ازسوند،انواع ادرار نمونه وریدی،گرفتن خون)ازمایش پرستارنمونه    

 سرم تمانندس مصرفی وتجهیزات.. (  و سوند،آنژیوکت) بیمار اتصاالت مجازتعویض پرستارمدت    

 .دهد می توضیح را ومیکرودراپ
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 27 .دهد می شرح را واطفال بزرگساالن ریوی احیاءقلبی پرستاراصول    

 28 .دهد می توضیح را آن وتجهیزات اورژانس ترالی طبقات پرستار    

 29 . میدهد احیاءراتوضیح داروهای پرستارکاربرد    

 30 .میدهد انجام دستورالعمل و صحیح روش به درد پرستارمدیریت    

 31 .کند می کار صحیح روش به بخش تجهیزات پرستاربا    

 32 .میکند ورعایت داده شرح را استاندارد پرستاراحتیاطات    

 
 33 .دهد می توضیح را یک هر کاربرد و داده راتوضیح ایزوالسیون پرستارانواع     

 34 .کند می دفع صحیح روش به پسماندهارا پرستارانواع    

 35 .دهد می انجام صحیح روش به را  HIS پرستار    

 36 .هدد می توضیح را مراکز سایر به اعزام بخش به بیمار انتقال جهت الزم پرستاراقدامات    

 37 .هدد می راتوضیح....( و غیراورژانس اورژانس،)مختلف های مشاوره جهت پرستارفرایندالزم    

 38 .دهد می شرح را بیمار وترخیص پرستارفرایندپذیرش    

 39 پرستار نحوه  مراقبت از بیمار در حال احتضار و جسد را توضیح می دهد.    

 40 ا و...(شی هپرستار کلیات اعتباربخشی را توضیح می دهد)دستورالعمل ها، فرآیند ها، خط م    

  نمره کسب شده    
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 ضعیفبسیار165 از کمتر نمره  ضعیف 175-165 نمره

 

 پرسنل امضاء

 

 

 مسئول تایید

 بخش خبره/بخش
 تایید

 سوپروایزر

 آموزشی

 مدیریت تایید

 پرستاری

تایید كارشناس 

هماهنگ كننده 

 ایمني بیمار

 

تایید كارشناس 

 كنترل عفونت

تایید مسئول 

 بهداشت محیط 

 

 :اصالحی اقدام نوع

1- 

2- 

3- 

 


