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 011اهتیبس:   ًزٍعزجزی تخققی پزعٌل ثخؼچک لیغت ارسیبثی هْبرتْبی 

 تبریخ:                                ثخؼ :                                      عوت :                                                                ًبم ٍ ًبم خبًَادگی :       

 3ًوزُ  4ًوزُ 5ًوزُ هَارد  ردیف

    ارجبع ٍ اًتقبل ثیوبر طجق پزٍتکل ،تزخیـ ،اًجبم فزایٌذ پذیز ػ  0
    هزاقجت ّبی ثعذ اس عول)چک عالئن حیبتی، هحل جزاحی، چک اتقبالت، دعتَرات پظ اس عول، تغکیي درد ٍ...( 2

    قجل اس عول)چک دعتَر پشؽک، اٍکی آسهبیؾبت، ًبؽتب ثَدى ، اخذ رضبیت عول، پَؽیذى گبى هٌبعت ٍ...(هزاقجت ّبی  3

    تحَیل ٍ تحَل ثبلیٌی هَثز ٍ فعبل ٍ گشارػ دّی ثز اعبط افَل علوی در ّوِ ؽیفتْب 4

    اًجبم فحیح پزٍعیجزّبی درهبًی ٍ تؾخیقی)آًضیَکت، عًَذاص، ًَارقلت، عبکؾي ٍ...( 5

    رعبیت افَل ّوٍَیضیالًظ در تشریق خَى ٍ فزاٍردُ ّب 6

    رایت8افَل فحیح دارٍ درهبًی طجق  7

    ٍ رعبیت افَل کبردکظ ًَیغی case methodeثجت ٍ گشارػ اقذاهبت پزعتبری اًجبم ؽذُ ٍ کبر ثِ رٍػ   8
    کٌتزل ٍ پیؾگیزی اس عفًَت )ؽغتي دعت،کَتبّی ًبخي ٍ ًذاؽتي سیَرآالت(  9

    ECGٍ تفغیز دقیق  ٍ ًٍتیالتَر  DC shokهْبرت کبر ثب دعتگبُ  01
    هْبرت کٌتزل حظ ّبی حزکتی ٍ عقجی در اًذاهْبی تحتبًی پظ اس اعوبل جزاحی دیغک ٍ عتَى فقزات 00

    گذاری Chest tubeآؽٌبیی ثب هزاقجت ّبی قجل ٍ ثعذ اس  02
    هْبرتْبی هزاقجت در ثیوبراى ثب ّوٍَاگ ٍ درى 03

    ، هیٌزٍا، ّیلَ، ًبیت تبیلز، اعپلٌت ٍ ...(LSO ،TLSO ،CTOرٍػ فحیح اعتفبدُ اس ثزیظ ّب ) 04

    ICPهْبرت هزاقجت در ثیوبر ثب  05

    اس اعوبل جزاحی قلت ثبس ٍ ؽٌبخت اًَاع دیظ ریتوی ّبهزاقجتْبی تخققی پظ  06

    هزاقجت ّبی پزعتبری در ثیوبراى ثب تزاکئَعتَهی 07

    کٌتزل فحیح جذة ٍ دفع ثیوبراى پظ اس اعوبل جزاحی قلت 08

    هْبرت اًجبم اًَاع پبًغوبى ثطَر فحیح ٍ علوی 09

    ٌّگبم تزخیـدر آهَسػ ثِ ثیوبر در خَدهزاقجتی هْبرت  21
 

 

 اقذاهبت اًجبم ؽذُ تَعط عزپزعتبر ثجت ًقبط ضعف ٍ قَت

1-  

2-  

3-  

4-  

5-  

 ثزطزف ًؾذ گشارػ کتجی ) در فزم هخقَؿ(ثِ دفتز پزعتبری ارائِ گزدد. در فَرتی کِ در سهبى تعیي ؽذُ ًقبط ضعف

 نام و امضای سرپرستار


