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 3متوسط      4  خوب    5خوب بسیار

  1ضعیف بسیار          2 ضعیف

 

  ارزیابی ارزیابی توضیحات

 )شروع به كار(

  ارزیابی

 )دوره آزمایشی(

  

 1 پذیرش و ارزیابی بیمار قبل از همودیالیز     

 2 جسمی بیمار جهت همودیالیز –بررسی وحمایت روانی     

در صورت  و انجام تدابیر الزم  HIVبررسی و ضعیت بیمار از نظر انواع هپاتیت ،     

 مثبت بودن آزمایشات فوق

3 

 4 رعایت جداسازي در صورت مثبت بودن آزمایشات فوق    

 هاي تدوین برنامه مراقبتی جهت بیماران براساس اهداف و اولویت ها و تشخیص    

 پرستاري و ثبت آن در پرونده

5 

 6 برنامه ریزي و انجام واكسیناسیون براساس دستورالعمل ها    

 7 بررسی را ههاي دستیابی به عروق و انتخاب بهترین راه ممكن    

سایر  واره دستیابی به عروق به روش استاندارد ، از طریق فیستول / كاتترهاي دوجد    

 روش ها

8 

 9 یستولباز در بیماران : كاتترها وفانجام مراقبت هاي پرستاري از راه عروقی     

 10 انتخاب صافی مناسب براساس وضعیت بیمار    

 11 آماده كردن دستگاه همودیالیز و وسایل مربوطه جهت وصل نموده به بیمار    

 12 ست كردن دستگاه به روش استاندارد    

 13 شستشو و آماده كردن ست وصافی دستگاه همودیالیز    

روق ، عبه  اتصال بیمار به دستگاه دیالیز با توجه به وزن خشك و راه هاي دستیابی    

 تنظیم دستگاه بر اساس نیاز هاي خاص

14 

لیز ودیاهماهنگی ،  كنترل و نظارت بركالیبراسیون منظم و مستمر دستگاه هاي هم    

 ROو سیستم 

15 

 16 شك ه پزبررسی نتایج آزمایشات قبل و بعد از همودیالیز و گزارش موارد ضروري ب    

ی دن صافته شارائه تدابیر الزم در موارد اضطراري از قبیل : پارگی ست و صافی ، لخ    

 ، قطع برق ، خرابی دستگاه

17 

در  ارائه مراقبت هاي خاص حین همودیالیز جهت پیشگیري از عوارض ، كنترل و    

فسه رد قدمان حین همودیالیز از قبیل پایین افتادن فشار خون ، كرامپ عضالنی ، 

 سینه و سایر موارد

18 

 19 پارینیق هبررسی وضعیت بیمار از نظر میزان نیاز هپارین و تنظیم دستگاه جهت تزر    
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 ه منظورببررسی بیمار و ارائه مراقبت هاي خاص دارویی با توجه به ویژگی هاي دارو     

 پیشگیري از عوارض و با توجه به وضعیت بیمار در همودیالیزي 

20 

 21 بررسی بیمار از نظر عالئم كم خونی و اتخاذ تدابیر الزم    

ا نطر بزم تعیین و محاسبه میزان كفایت همودیالیز در بیماران و اتخاذ تصمیمات ال    

 پزشك 

22 

 زم حیني الجدا كردن بیمار از دستگاه بعد از اتمام همودیالیز و انجام مراقبت ها    

 جداسازي و بعد از همودیالیز

23 

 24 شستشوي همودیالیز براساس استانداردها    

 25 انجام كشت هاي منظم از دستگاه همودیالیز برنامه ریزي    

م اي الززش هتعیین نیازهاي آموزشی و مشاوره با بیمار وخانواده بیمار و ارائه آمو    

 تغذیه اي در بیماران همودیالیزي 

26 

ر داجتماعی بیمار و ارجاع وي به واحدهاي ذیر بط  –بررسی وضعیت اقتصادي     

 صورت امكان

27 

  كسب شده نمره    

         متوسط 110-120 نمره         خوب 135-120 نمره      بسیارخوب 135 نمره

 ضعیفبسیار100 از کمتر نمره  ضعیف 110-100 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- 

 

 


