دااگشنه علىم زپشكي و خدمات بهدا شتي،ردماني تهران

چک لیست ارزیابی توانمندی های حرفه ای پرسنل

معاونت ردمان

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

سمت سازمانی :پزستار ٍیژُ
نام بخش ............ :

تاریخ ورود به بخش................ :

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

2

آضٌایی تا دارٍّا ٍ هحاسثات دارٍیی

3

آضٌایی تا اغَل آهادُ ساسی تیواراى تزای پزٍسیجزّای خاظ تطخیػی ،هزاقثتی ،درهاًی

4

آضٌایی تا اغَل کٌتزل عفًَت در تخص ٍیژُ

5

آضٌایی تا هزاقثت اس راُ َّایی ،ساکطي ٍ اکسیژى درهاًی

6

آگاّی اس ًحَُ تعییي سطح َّضیاری تِ رٍش GCS

7

آگاّی اس ًحَُ تعییي سطح َّضیاری تِ رٍش four Score

8

آگاّی اس تجْیشات اختػاغی (ًٍتیالتَر)

9

آگاّی اس تجْیشات اختػاغی (الکتزٍضَک)

10

دانش

1

آگاّی اس پذیزش ٍ تزخیع تیوار در تخص ٍیژُ

آگاّی اس تجْیشات اختػاغی (هاًیتَر)

11

آگاّی اس ًحَُ پایص ٍضعیت ّوَدیٌاهیک تیواراى

12

آضٌایی تا ریتوْای قلثی ٍ هذیزیت آًْا

13

آضٌایی تا ًَع ٍ ًحَُ تغذیِ تیواراى غیزَّضیار

14

آضٌایی تا هزاقثت اس راُ ّای دستزسی تِ عزٍق ( ،IV ،CVLآرتزالیي ،ضالذٍى ،فیستَل)... ،

15

آضٌایی تا هزاقثت اس اتػاالت (ًظیز درًْا ،چست تیَب ،NGT ،سًَذ فَلی)...،

16

آضٌایی تا هزاقثت اس پَست ٍ پیطگیزی اس عَارؼ تیحزکتی (سخن فطاری ،تزٍهثَس ٍریذی)... ،
جمع کل امتیاز

1

هْارت در پذیزش ٍ تزخیع ٍ اًتقال تیوار در تخص ٍیژُ

2

هْارت در کارتزد ٍ هحاسثات دارٍیی

3

هِارت در آهادُ ساسی تیواراى جْت فزایٌذّای هزاقثتی ٍ درهاًی

4

هْارت در کٌتزل عفًَت ٍ هَاجِْ ضغلی

5

هْارت در هزاقثت اس راُ َّایی ،ساکطي ٍ اکسیژى درهاًی

6

هْارت در تعییي سطح َّضیاری تا رٍضْای GCS

8
9
10

عملکرد(مهارت)

7

هْارت در تعییي سطح َّضیاری تا رٍضْای four Score
هْارت در کار تا تجْیشات اختػاغی تخص ٍیژُ (ًٍتیالتَر)
هْارت در کار تا تجْیشات اختػاغی تخص ٍیژُ (الکتزٍضَک)
هْارت در کار تا تجْیشات اختػاغی تخص ٍیژُ (هاًیتَر)

11

هْارت در پایص ّوَدیٌاهیک ٍ هذیزیت آى

12

هْارت در تزخَرد تا ریتوْای قلثی

13

هْارت در تزقزاری رٍش هٌاسة تغذیِ تیواراى غیزَّضیار

14

هْارت در هزاقثت اس راُ ّای دستزسی تِ عزٍق ( ،IV ،CVLآرتزالیي ،ضالذٍى ،فیستَل)... ،

15

هْارت در هزاقثت اس اتػاالت (ًظیز درًْا ،چست تیَب ،NGT ،سًَذ فَلی)...،

16

هْارت در هزاقثت اس پَست ٍ پیطگیزی اس عَارؼ تیحزکتی (سخن فطاری ،تزٍهثَس ٍریذی)... ،

سطح
عملکرد
0 1 2

جمع کل امتیاز
اهتیاس  % 75-100خَب (ًیاس تِ اقذام اغالحی ًذارد ) ،اهتیاس  % 50-75هتَسط (ًیاسهٌذ تِ اقذام اغالحی) اهتیاس <  %50ضعیف (ًیاس تِ آهَسش تٌیادیي)

درغذ اهتیاس هکتسثِ در حیطِ داًص .......:

ًیاستِ اقذام اغالحی :

درغذ اهتیاس هکتسثِ در حیطِ عولکزد .......:

ًیاستِ اقذام اغالحی :

اترخی ارزیابي:
امضاء مسئىل:

