دااگشنه علىم زپشكی و خدمات بهدا شتی،ردمانی تهران

چک لیست ارزیابی توانمندی های حرفه ای پرسنل

معاونت ردمان

سمت سازمانی :پزستار CCU
نام بخش ............ :

نام و نام خانوادگی ............. :
ردیف

تاریخ ورود به بخش................ :

وظایف ،ابعاد مهم شغل  ،طرح ها و فعالیتهای اختصاصی پرستار سی سی یو

1

آگاَی اس پذیزش ي تزخیص بیمار در بخص يیژٌ

2

آضىایی با داريَا ي محاسبات داريیی

3

آگاَی اس مزاقبتُای السم قبل ي بعذ اس اوجام پزيسیجزَای تطخیصی ي درماوی مثل آوژیًگزافی

سطح
عملکرد
0 1 2

ي آوژیًپالستی ايلیٍ
5

آضىایی با مزاقبت اس راٌ ًَایی ي اکسیژن درماوی

6

دانش

4

آضىایی با اصًل کىتزل عفًوت در بخص يیژٌ
آضىایی با ریتمُای قلبی ي وحًٌ بزخًرد با ریتمُای خطزواک

7

آگاَی اس تجُیشات اختصاصی ي وحًٌ کاربزد آوُا ( الکتزيضًک ،پمپ اوفًسیًن ،يوتیالتًر)...،

8

آگاَی اس وحًٌ پایص يضعیت َمًدیىامیک بیماران

9

آضىایی با وًع ي وحًٌ تغذیٍ بیماران بستزی

10

آگاَی اس آمًسش مًارد ضزيری حیه بستزی ي تزخیص بیماران سی سی یً
جمع کل امتیاز

2

مُارت در کاربزد ي محاسبات داريیی

3

مَارت در آمادٌ ساسی بیماران جُت فزایىذَای مزاقبتی ي درماوی

4

مُارت در کىتزل عفًوت ي مًاجٍُ ضغلی

5
6
7

عملکرد(مهارت)

1

مُارت در پذیزش ي تزخیص ي اوتقال بیمار در بخص يیژٌ

مُارت در مزاقبت اس راٌ ًَایی ي اکسیژن درماوی
مُارت در تعییه ریتمُای قلبی ي وحًٌ بزخًرد با آوُا
مُارت در کار با تجُیشات اختصاصی بخص يیژٌ (الکتزيضًک ،ماویتًر ،پمپُا ،يوتیالتًر)...،

8

مُارت در پایص َمًدیىامیک

9

مُارت در بزقزاری تغذیٍ مىاسب بیماران قلبی

10

مُارت در آمًسش صحیح بیمار حیه بستزی ي تزخیص
جمع کل امتیاز

امتیاز  % 75-100خوب (نیاز به اقدام اصالحی ندارد ) ،امتیاز  % 50-75متوسط (نیازمند به اقدام اصالحی) امتیاز <  %50ضعیف (نیاز به آموزش
بنیادین)

ردصد امتیاز مکتسبهرد حیطه دانش.......:

نیازهب اقدا م اصالحی:

ردصد امتیاز مکتسبهرد حیطه عملکرد.......:

نیازهب اقدا م اصالحی:

اترخی ارزیابی:
امضاء مسئىل:

