
 

 

 

  NICU بخش ود جديدالور پرستار تخصصي هاي مهارت حداقل ليست چك 

 تاریخ         02 :بازنگری هشمار     BH-CL-ED -11:سند شماره
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 :استخدام اریخت                                        :       بخش نام                                  الهدي بنت:بیمارستان                       :          خانوادگی نام و نام
 

 3متوسط      4  خوب    5خوب بسیار

  1ضعیف بسیار          2 ضعیف

 

  ارزیابی ارزیابی توضیحات

 )سه ماه  بعد(

 ارزیابی

  )دوره آزمایشی(

  

یكر م)پیس آموزش نكات ضروري به بیمار و خانواده قبل و بعد از پروسیجر هاي تهاجمی    

 و غیره( 

1 

 2 مراقبت از راه هوایی و تهویه تنفسیارزیابی كامل وضعیت نوزاد حفظ و     

ز اگیري پیاده سازي و ارزیابی برنامه هاي آموزشی و تغییرات براساس نیازهاي یاد    

 خانواده ها 

3 

نفسی تضعیت اتصال نوزاد به ونتیالتور و تنظیم و كنترل پارامترهاي دستگاه براساس و    

 نوزاد 

4 

 NGT/ TPN/ 5انجام فرایند تغذیه نوزاد    

 6 ( در صورت نیازCPCRشروع اقدامات احیا قلب و ریه نوزاد )    

 7 مانیتورینگ حرارتی و تنفسی    

 8 انجام مراقبت هاي پرستاري تخصصی از نوزاد نارس    

 9 برقراري محیط ایمن و آرام به منظور پیشگیري از تحریكات عصبی    

 10 از فتوتراپیانجام مراقبت هاي قبل ، حین و پس     

 11 نمونه گیري خون شریانی و تفسیر نتایج    

 12 پیشگیري از عوارض احتمالی نمونه گیري شریانی ، وریدي    

 13 لوله گذاري داخل تراشه نوزاد درمواقع لزوم    

 14 كمك در تعویض خون نوزاد    

 15 كمك در كاتتریزاسیون ورید و شریان نافی    

 16 ارزیابی وضعیت درد در نوزاد و استفاده از روش هاي كنترل درد بررسی و    

 17 مشاوره و آموزش به خانواده در مورد نحوه ي مراقبت از نوزاد    

 18 انجام مراقبت هاي الزم قبل ، حین و بعد از تزریق سورفكتانت    

 19 مراقبت هاي كانگورویی از نوزادان با نظر پزشك    

 20 مانیتورینگ حرارتی و تنفسی    
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 اوره ومش –همراهی و نظارت پرستار ) حمایت حیاتی نوزاد( حین انتقال جهت اعزام     

 امور پاراكلینیكی

21 

 رمانیدمراقبت هاي پرستاري الزم قبل ، حین وبعد از كلیه پروسیجرهاي تشخیصی و     

 ( (PICCاختصاصی )پونكسیون، تعویض خون ،كاتتر نافی و 

22 

  نمره كسب شده    

         متوسط100-90 نمره         خوب 100-110 نمره      بسیارخوب 110 نمره

 ضعیفبسیار80 از کمتر نمره  ضعیف-80-90 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- 

 


