دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی فارابی ،قطب علمی چشم پزشکی
دفتر پرستاری
چک لیست ارزیابی صالحیت و مهارتهای تخصصی پرستاران چشم
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موضوع

1

مراحل گرفتن دید (  ) VAرا نشان می دهد .

2

مهارت در بررسی حدت بینایی با استفاده از  pinholeرا دارد.

3

پانسمان چشم (فشاری ،نیمه فشاری ،بانداژ) را اصولی انجام می دهد

4

قادر به شستشوی صحیح چشم ها در مواقع سوختگی با اسید و باز می باشد

5

تریاژ بیماران اورژانس چشم را طبق روش  ESIانجام می دهد.

2 1 0

نحوه درست پوزیشن بعد از عمل را به بیمار نشان می دهد.
6

قطره ها را به روش صحیح ،داخل فورنیکس تحتانی می چکاند .

7

روش صحیح استفاده از پماد را نشان می دهد.
طریقه صحیح درست کردن قطره های ترکیبی (فورت) را نشان می دهد.
مهارت در محاسبه داروهای تخصصی چشم ( آنتی بیوتیک ها ،کورتیکوستروئیدها ،داروهای شیمی درمانی و  ).....را دارد.

9

داروهای مورد استفاده در حین جراحی( سفازولین ،ونکومایسین و  )...را با غلظت صحیح تهیه می نماید.

11
11
12
13
14
15
16

مهارتهای تخصصی

8

احتیاطات ومراقبتهای الزم جهت تزریق داروهای خاص( سولومدرول ،مانیتول ،آسیکلویر ،آمفوتریسین و  )....را بکار می بندد.
نحوه دفع صحیح داروهای شیمیایی نظیر میتومایسین را بدرستی انجام می دهد.
مهارت در آماده سازی داروهای شیمی درمانی  ،مراقبت های حین و بعد از تزریق را دارد.
اتاق عمل را برای انجام جراحی آماده می کند ( ست های جراحی مناسب با توجه به لیست عمل ،وسایل مورد نیاز ،پروب با
گیج مناسب ،سرنگ وست سرم مورد نیاز وکاست دستگاههای مورد استفاده).
تجهیزات تخصصی اتاق عمل چشم( پنس مک فرسون ،پنس کپسولورکسیس  ،سینسکی و  ).....را بدرستی نشان می دهد و در
هنگام لزوم در اختیار جراح قرار می دهد.
آماده کردن دستگاهها و تجهیزات اتاق عمل(میکروسکوپ ،فیکو ،ویترکتوم ،کوتر و  )...را بطور دقیق اجرا می نماید.
در صورت بروز هر گونه مشکل برای بیمار در هنگام آنژیوگرافی (تهوع ،استفراغ ،افت فشارخون ،بروز آلرژی) بیمار را در
وضعیت مناسبی قرار داده و اقدامات الزم را انجام می دهد.
جای گذاری ،برداشتن و نگهداری ایمن لنزهای تماسی را بدرستی انجام میدهد.
مهارت در انجام روش های تصویر برداری قدامی و خلفی (اسپکوالر میکروسکوپی،کانفوکال میکروسکوپی ،OCT ،آنژیوگرافی،
تست های الکتروفیزیولوژی و  )...چشم را دارد.

17

وسایل و ابزار مورد نیاز جهت معاینات بیمار(لنز ،تائینگ و نظایر آن) را آماده می کند.

18

مهارت در انجام ضدعفونی و استریلیزاسیون ابزار و تجهیزات چشم دارد.

19

قادر به مراقبت از بیماران بعد از اعمال جراحی چشم (قرنیه ،رتین ،مجرای اشکی ،گلوکوم و  )....را دارد.

21

آموزشهای قبل و بعد از ویزیت ،عمل جراحی و هر گونه پروسیجر را به بیمار توضیح می دهد.
نمره کل

عملکرد مطلوب 63 -00 :
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سرپرستار

مدیر پرستاری
تاریخ ارزیابی:

ارزیاب :

نام و نام خانوادگی پرسنل :

نارسایی شناسایی شده :

اقدامات اصالحی(با ذکر تاریخ انجام اقدام اصالحی):

اثربخشی اقدام اصالحی :

سوپروایزر آموزشی

