
 مرکس آموزشی درمانی آیت اله کاشانی شهرکرد 

 011اهتیاس:   ارتَپذی تخققی پزعٌل بخؼچک لیغت ارسیابی هْارتْای 

 تاریخ:                                بخؼ :                                      عوت :                                                                ًام ٍ ًام خاًَادگی :       

 3ًوزُ  4ًوزُ 5ًوزُ هَارد  ردیف

    ارجاع ٍ اًتقال بیوار طبق پزٍتکل ،تزخیـ ،اًجام فزایٌذ پذیز ػ  0
    هزاقبت ّای بعذ اس عول)چک عالئن حیاتی، هحل جزاحی، چک اتقاالت، دعتَرات پظ اس عول، تغکیي درد ٍ...( 2

    قبل اس عول)چک دعتَر پشؽک، اٍکی آسهایؾات، ًاؽتا بَدى ، اخذ رضایت عول، پَؽیذى گاى هٌاعب ٍ...(هزاقبت ّای  3

    تحَیل ٍ تحَل بالیٌی هَثز ٍ فعال ٍ گشارػ دّی بز اعاط افَل علوی در ّوِ ؽیفتْا 4

    عاکؾي ٍ...(اًجام فحیح پزٍعیجزّای درهاًی ٍ تؾخیقی)آًضیَکت، عًَذاص، ًَارقلب، پاًغواى،  5

    رعایت افَل ّوٍَیضیالًظ در تشریق خَى ٍ فزاٍردُ ّا 6

    رایت8افَل فحیح دارٍ درهاًی طبق  7

    ٍ رعایت افَل کاردکظ ًَیغی case methodeثبت ٍ گشارػ اقذاهات پزعتاری اًجام ؽذُ ٍ کار بِ رٍػ   8
    کٌتزل ٍ پیؾگیزی اس عفًَت )ؽغتي دعت،کَتاّی ًاخي ٍ ًذاؽتي سیَرآالت(  9

    ٍ ًٍتیالتَر   DC shokهْارت کار با دعتگاُ  01
    عِ گَػ sling ٍ پَؽاًذى 8گزدًی ٍ اًَاع آتل گذاری، اًجام باًذاص  collarهْارت در بغتي  00

    بزرعی، کٌتزل ٍ ثبت ٍضعیت عقبی عزٍقی اًذام 02
    هْارت در اًجام گچ گیزی ٍ باس کزدى قالبْای گچی 03

    کؾیذى بخیِ، کؾیذى پیي عطحی ٍ کوک بِ پشؽک در خارج کزدى پیي عوقی یا داخلیهْارت  04

    کوک بِ پشؽک در آعپیزاعیَى ساًَ ٍ تشریق کَرتَى 05

    اًذامهْارت در هزاقبتْای پزعتاری بعذ اس عول جزاحی آهپَتاعیَى  06

    هْارت در هزاقبت اس تزاکؾي ّای پَعتی ٍ اعتخَاًی 07

    هزاقبت بعذ اس اعوال جزاحی ایٌتزًال فیکغاتَر 08

    THR  ٍTKRفزایٌذ هزاقبت اس بیوار  09

    ّا بِ رٍػ فحیحهْارت اًجام اًَاع پاًغواى 21
 

 

 اقذاهات اًجام ؽذُ تَعط عزپزعتار ثبت ًقاط ضعف ٍ قَت

1-  

2-  

3-  

4-  

5-  

 بزطزف ًؾذ گشارػ کتبی ) در فزم هخقَؿ(بِ دفتز پزعتاری ارائِ گزدد. در فَرتی کِ در سهاى تعیي ؽذُ ًقاط ضعف

 نام و امضای سرپرستار


