
 مرکس آموزشی درمانی آیت اله کاشانی شهرکرد 

 011اهتیاز:  اتاق عولتخصصی پرسٌل بخص چه لیست ارزیابی هْارتْای 

 تاریخ:                                بخص :                                      سوت :                                                                ًام ٍ ًام خاًَادگی :       

 3ًورُ  4ًورُ 5ًورُ هَارد  ردیف

ًَع عول با پرًٍذُ ٍ لیست عول، بررسی سَابك جراحی ٍ بیواریْای زهیٌِ ای ٍ  ارتباط هَثر با بیوار، تطابك هطخصات بیوار، 0

 حساسیت دارٍیی

   

    CSRوٌترل لیست عول جراحی هربَط بِ ّر اتاق، تْیِ تجْیسات استریل هَرد ًیاز از اتاق پىیٌگ  2

    آگاّی از رٍش صحیح اسىراب 3

وٌترل ٍ ضوارش ولیِ لَازم پس از خاتوِ جراحی ٍ خرٍج بیوار، تطابك ولیِ ست ّا با ضٌاسٌاهِ آًْاا ٍ ضستطاَی ساتْا از     4

 اتاق جْت ٍاضیٌگخَى ٍ ترضحات ٍ تحَیل 

   

    آگاّی از رٍش استریل وردى ٍسایل با اتَوالٍ   5

    ساعت ضرٍع عول، ًَع بیَْضی ٍ هحل لرار دادى پلیت وَتر. ثبت ّرًَع الذام اًجام ضذُ با ًتیجِ گسارش ٍ ثبت 6

    ضوارش تعذاد گازّا ٍ لٌگازّا ٍ ولیِ ٍسایل هصرفی لبل از دٍختي فاضیا)الیِ پَستی( 7

    وٌترل سًَذّا ٍ درى ّا ٍ تثبیت آًْا جْت اًتمال بِ ریىاٍری 8

    ًگْذاری ٍ ارسال صحیح ًوًَِ ّا  9

    ّای آى آگاّی از الىترٍسرجری ٍ هرالبت 01

    آهادُ وردى پگ پرب ٍ پگ درب ٍ ووه بِ جراح در درپ ٍ پرب بیوار 00

    ّا بطَر صحیحاًجام اًَاع پاًسواى 02

    اًجام دلیك سیروَلری اتاق عول  03
    تىویل چه لیست ایوي 04

    هطاروت ٍ ًطارت بر ٍاضیٌگ اتاق عول 05

    رعایت احتیاطات ّوِ جاًبِ در اتاق عول 06

    وٌترل وارورد ٍ سالهت ولیِ اتالْا ٍ تجْیسات تَسط پرسٌل 07

    اًجام ٍظیفِ طبك تمسین بٌذی رٍزاًِ ٍ لیست عول جراحی تعییي ضذُ تَسط سرپرستار   08

    ضَن ٍ ًٍتیالتَر DCتَاًایی استفادُ از دستگاُ  09

    رعایت اصَل ّوٍَیژیالًس در تسریك خَى ٍ فراٍردُ ٍ ثبت صحیح گسارش 21
 

 

 الذاهات اًجام ضذُ تَسط سرپرستار ثبت ًماط ضعف ٍ لَت

1-  

2-  

3-  

4-  

5-  

 برطرف ًطذ گسارش وتبی ) در فرم هخصَظ(بِ دفتر پرستاری ارائِ گردد. در صَرتی وِ در زهاى تعیي ضذُ ًماط ضعف

 نام و امضای سرپرستار


