دانشگاه علوم پزشكي
و خدمات
بهداشتي،درماني
تهران
معاونت درمان

چک لیست ارزیابی صالحیت و مهارت های اختصاصی بالینی پرستار دیالیز
تاریخ ورود به بخش................ :

نام و نام خانوادگی............. :

سطح عملکرد
(قبل از آموزش)

عنوان مهارت
الف)کار با دفیبریالتور

کار با تجهیزات

0

1

غقا

سطح عملکرد
(بعد از آموزش)
0

1

غقا

 -1نحوه روشن كردن دستگاه و انجام  Self Testآن را به درستی انجام می دهد.
 -2با دكمه ها و قسمت هاي مختلف دستگاه به درستی كار می كند.
 -3نحوه شوك دادن توسط دستگاه به روش اصولی را به درستی اجرا می نماید.
 -4نحوه بكارگيري و اعمال ضربان ساز براي بيمار و اتصال درست الكتروپد به دستگاه را به درستی انجام می
دهد(.درصورت وجود)
 -5قادر به كوچك كردن پدل دستگاه در زمان بكارگيري آن در احياء كودكان و شيرخواران می باشد.
 -6محل قرارگيري پدل ها ،مقدار انرژي صحيح توصيه شده،نوع شوك(  (Defibrillate, Syncومقدار فشاروارده به
قفسه سينه را به درستی انجام می دهد.
نمره قابل قبول :کسب حداقل  %07از امتیاز کل
نیاز به اقدام اصالحی دارد

خیر

بلی

ب)کار با دستگاه مانیتورینگ

نمره کل:

نمره کل:

قبل از آموزش

بعد از آموزش

0

1

غقا

0

1

غقا

-1نحوه كار با كليدهاي مختلف دستگاه( Freeze , NEXT, PREV, LEAD ,ON/OFF, Powerو )...را به درستی
انجام می دهد.
-2ليدها را در مكان مناسب آناتوميك متصل می نماید.
-3تعداد ضربان قلب ،ميزان اكسيژن شریانی ،تعداد تنفس ،فشار خون و همچنين نمایش موج هاي ECGو RESPرا در
صفحه مانيتور شناسایی می كند.
 -4نحوه تنظيم محدوده پارامتر تنفس ،نبض ،درجه حرارت ،پالس اكسی متري و فشارخون () NIBPرا به درستی انجام
می دهد.
-5نسبت به آالرم هاي دستگاه واكنش مناسب نشان می دهد.
-6با دكمه GAINميزان ولتاژ دستگاه را تنظيم می نماید.
نمره قابل قبول :کسب حداقل  %07از امتیاز کل
نیاز به اقدام اصالحی دارد

خیر

بلی

ج) کار با دستگاه نوار قلب

نمره کل:

نمره کل:

قبل از آموزش

بعد از آموزش

0

1

غقا

0

1

غقا

 -1كار با دكمههاي مختلف و كاربرد هر یك از آنها در دستگاه را به درستی انجام می دهد.
 -2ليدهاي اندامی و سينه اي را در محل صحيح آناتوميك متصل می نماید.
 -3قادر به تنظيم ولتاژ ،سرعت  ،تاریخ و ساعت و سایر تنظيمات ضروري دستگاه می باشد.
 -4كاغذ نوار قلب را به درستی تعویض می نماید.
نمره قابل قبول :کسب حداقل  %07از امتیاز کل
نیاز به اقدام اصالحی دارد

خیر

بلی

د) کار با دستگاه دیالیز
-1كار با دكمههاي مختلف و كاربرد هر یك از آنها در دستگاه را به درستی انجام می دهد.
 -2ست و پرایم دستگاه را به نحو صحيح انجام می دهد.
 -3دسترسی عروقی بيمار را بررسی و مراقبت صحيح انجام می دهد.
-4بيمار را بطور صحيح به دستگاه وصل می كند
صفحه  1از 2

نمره کل:

نمره کل:

قبل از آموزش

بعد از آموزش

0

1

غقا

0

1

غقا

-5پس از پایان دیاليز بطور صحيح بيمار را از دستگاه جدا می كند.
-6پس از جداكردن بيمار از دستگاه  ،برنامه شستشوي مناسب دستگاه را اجرا می كند.
-7آالرم هاي دستگاه را می شناسد و روش برطرف كردن آنها را می داند.
-8باصافی ها و محلولهاي مختلف دیاليز و استفاده صحيح آنها آشنایی دارد.
نمره قابل قبول :کسب حداقل  %07از امتیاز کل
نیاز به اقدام اصالحی دارد

بلی

خیر

مهااااااارت در

-1نارسایی حاد ( ) ARFو مزمن كليه ( ( CRF

مراقبت از بیمار

 -2اختالالت الكتروليتی مهم در بيماران دیاليزي را می شناسد و بطور صحيح مدیریت می كند.

دیالیزی

-3مراقبت قبل ،حين و بعد از دیاليز را می شناسد و انجام می دهد.

نمره کل:

نمره کل:

قبل از آموزش

بعد از آموزش

را می شناسد

-4عوارض حين و بعد از دیاليز را می شناسد و بطور صحيح مدیریت می كند.
 -5آموزشهاي الزم را خصوص رژیم غذایی ،فعاليت هاي روزانه و مراقبت از دسترسی عروقی به بيمار ارائه می كند.
-6نحوه كار و مراقبت از انواع دسترسی عروقی را می شناسد و انجام می دهد.
نمره قابل قبول :كسب حداقل  %70از امتياز كل
نیاز به اقدام اصالحی دارد
مهر و امضای آموزش گیرنده:

صفحه  2از 2

بلی

خیر
مهر و امضای سرپرستار:

نمره کل:

نمره کل:

قبل از آموزش

بعد از آموزش

