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 چك ليست شستن دستها به روش طبي 
          Medical  Hand washing  

 

 سايل مورد نياز:و

                                                               حوله كاغذي   صابون مايع آب گرم جاري

     

قادربه  دستور العمل

 انجام

قادر به انجام با 

 كمك

قادر به انجام 

 نبود

    دف شستن دستها را عنوان نمود . ه -1

    امكانات شستن دستها را بررسي نمود  -2

    پوست دستها را از نظر سالمتي كنترل نمود .  -3*

 دماي آب را تنظيم كرد  شدت جريان و، شير آب را باز كرد -4

 ))رعايت فاصله را تا سينك دستشويي مدنظر داشت

   

ن مود كه جريان آب از مچ دست بطرف انگشتادستها را خيس كرد. دقت ن -5
 . باشد

   

    مقداري صابون مايع را در كف دستها ريخت .  -6

بين انگشتان  ،انگشتان –با حركت مالشي قوي اقدام به شستن كف دستها  -7*
 پشت دستها و نوك انگشتان نمود .  –

   

يان آب از مچ دست به دستها را در زير جريان آب قرار داد و د رحاليكه جر -8*
طرف انگشتان بود اقدام به شستشو و آب كشيدن دستها كرد . با توجه به ميزان 

 ثانيه ادامه داد(  13-33آلودگي دستها مدت زمان شستشو را بين 

   

با استفاده از يك قطعه حوله كاغذي اقدام به خشك كردن تك تك  -9*
 كف و سپس پشت دستها نمود .  –انگشتان 

   

    با يك قطعه حوله كاغذي ديگر شير آب را بست .  -13

 
  نام و نام خانوادگي دانشجو

 امضاء مربي امضاء دانشجو كارآموزي   دفعات تجربه تاريخ امتياز استاندارد عملكرد

      مورد 3-5 آشنايي

      مورد 6-7 توانايي

      مورد به باال 8 عملكرد مطلوب
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 Sterility  setup   رقراري يك محيط استريلچك ليست ب
 

 سايل مورد نياز:و
  باشد بطور مثال:آماده كردن وسايل بنا به هدف كار مي

 گاز استريل پنس حمل و نقل استريل يا چتيل فورسپس ست استريل
 سرنگ استريل  محلول نرمال سالين  محلول ضدعفوني كننده بتادين

  سند استريل پنبه استريل

       

قادر به  دستور العمل

 انجام

قادر به انجام  

 با كمك

قادر به 

 انجام نبود

    هدف كار را بررسي نمود.  -1

    دستها را بدقت شست.  -2

    وسائل كار را فراهم نمود .  -3

نوع  ،تاريخ مصرف ،خشك بود ،بسته را از نظر استريليتي بررسي نمود )سالم -4*
 چسب شاهد( تغيير رنگ بر  ،بسته

   

    بسته را بر روي ميز تميز ,  خشك و بلند تا حد كمر قرار داد .  -5*

انگشت سبابه( اولين اليه بسته را از قسمت بيرون  با دست غالب )شست و -6*
 گرفت و به دور از خود باز كرد. دقت كرد كه دستش از روي بسته حركت نكند . 

   

راهر كدام با دست همان طرف و درحاليكه هاي دوم و سوم طرفين اليه -7*
 قسمت پشت پوشش را با دو انگشت شست و سبابه گرفته بود باز كرد .  

   

    اليه چهارم را با رعايت موارد فوق و در جهت خود باز كرد .  -8*

با استفاده از فورسپس استريل وسائل داخل بسته را جابجا كرد و آنها را  -9*
كار دقت در حفظ تكنيك استريليتي داشت و دستهايش را  مرتب نمود در طول

 روي بسته حركت نمي داد . 

   

 
 

  نام و نام خانوادگي دانشجو

 امضاء مربي امضاء دانشجو كارآموزي   دفعات تجربه تاريخ امتياز استاندارد عملكرد

      مورد  5-6 آشنايي

      مورد 3-4 توانايي

      االمورد به ب 7 عملكرد مطلوب
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 Gloving چك ليست پوشيدن دستكش استريل به روش باز 

 

 سايل مورد نياز:و
  باشد بطور مثال:آماده كردن وسايل بنا به هدف كار مي

  ميز تميز و خشك در حد كمر بسته دستكش استريل در اندازه مناسب

 

قادربه  دستور العمل

 انجام

قادر به انجام 

 با كمك

قادر به انجام 

 نبود

    هدف از پوشيدن دستكش را مشخص نمود.  -1

    دستها را به دقت شست.  -2

بسته دستكش را برداشت و آن را از نظر يك بسته استريل مورد بررسي  -3*
 شماره دستكش(  ،سالم بودن تاريخ مصرف ،قرار داد )خشك بودن

   

رداد )در حد بسته حاوي دستكش را روي يك ميز تميز خشك و بلند قرا -4*
 كمر( 

   

هنگام باز كردن بسته دقت كرد كه اليه دروني بسته يا دستكش ها آلوده  -5*
 نشود )دقت در حفظ تكنيك استريليتي نمود ( 

   

با انگشتان سبابه و شست دست غيرغالب  قسمت برگردان مچ دستكش  -6*
 دست غالب را گرفت و آنرا بلند كرد . 

   

    باالتر از كمر و دور از خود و ساير وسايل نگهداشت.  دستكش را در حد -7*

با دقت و آرامي در حاليكه انگشتان دست غالب خود را جمع كرده بود وارد  -8*
 دستكش كرد و بدون وقفه دستكش را باال برد. 

   

چهار انگشت دست غالب را به زير مچ برگردان دستكش غير غالب برد و  -9*
 . دستكش را بلند كرد 

   

دقت نمود كه پشت دست غالب از بقيه انگشتان كامال فاصله داشته باشد  -13*
 و تكنيك استريليتي را مد نظر داشت . 

   

دست غير غالب را بشكل دست غالب وارد دستكش كرد و با حفظ   -11*
 تكنيك استريليتي دستكش را باال برد .

   

    د .دستكش را روي انگشتان و دستها مرتب كر -12

    دقت نمود كه دستها از كمر آويزان نشود .  -13*

 
 

  نام و نام خانوادگي دانشجو

 امضاء مربي امضاء دانشجو كارآموزي   دفعات تجربه تاريخ امتياز استاندارد عملكرد

      3-6 آشنايي

       7-9 توانايي

      مورد به باال 13 عملكرد مطلوب
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 ري دماي بدن از طريق دهانچك ليست اندازه گي

Measuring  Body  Temperature    ( Oral  Site) 
 

 وسايل مورد نياز:

 برگه ثبت عالئم حياتي دستمال كاغذي يا پنبه تميز ترمومتر دهاني مخصوص بيمار
  رسيمور جهت وسايل مصرف شده ساعت

 

 قادر به دستورالعمل

 انجام

قادر به انجام 

 با كمك

 قادر به انجام

 نبود

    كاردكس بيمار را بررسي كرد . )از نظر روش كنترل ودفعات كنترل دماي بدن( -1

    دستهاي خود را شست . -2

    وسايل را جمع آوري نمود. -3

    شناسايي مددجو و توضيح و توجيه روش كار را انجام داد. -4

    در صورت  نياز دستكش پوشيد . -5

و صابون شست و خشك كرد . ) ا ز مخزن بطرف بدنه با  ترمومتر را با آب -6 *
 حركت دوراني و محكم انجام داد(

   

يا زير  35دماسنج را با حركت محكم مچ دست تكان داد تا جيوه به روي عدد  -7*
 آن رسيد.

   

    دماسنج را در گودي طرف راست يا چپ خط وسط زير زبان قرار داد. -8

دقيقه در دهان قرار داد .)در اين مدت نبض و تنفس  3تا  2دماسنج براي مدت  -9*
 ( بيمار را شمارش كرد

   

دماسنج را خارج نمود و از طرف بدنه بطرف مخزن با حركت دوراني خشك  -13
 نمود.

   

    دماسنج را بصورت افقي در سطح چشم نگه داشت و آن را خواند  . -11*

و خشك نمود و در محل مخصوص قرار دماسنج را باآب سرد و صابون شست  -12
 داد.

   

    دستكشها را خارج نمود )در صورت پوشيدن( ودستها را شست. -13

    اندازه دماي بدن را در چارت مخصوص ثبت نمود . -14

    يافته هاي غير طبيعي را گزارش كرد. -15

 

                 

  نام و نام خانوادگي دانشجو

 امضاء مربي امضاء دانشجو كارآموزي   دفعات تجربه تاريخ امتياز داستاندارد عملكر

      6-8 آشنايي

      9-11 توانايي

      مورد به باال 12 عملكرد مطلوب
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 چك ليست اندازه گيري دماي بدن از طريق زير بغل

Measuring  Body  Temperature  ( Axillary   site) 
 

 وسايل مورد نياز:

 برگه ثبت عاليم حياتي دستمال كاغذي يا پنبه تميز ي مخصوص بيمارنهاد روترمومت
  رسيور جهت وسايل مصرف شده ساعت

     

 قادر به دستورالعمل

 انجام

قادر به انجام 

 با كمك

قادر به انجام 

 نبود

    كاردكس بيمار را بررسي كرد. )از نظر روش كنترل و دفعات كنترل دماي بدن( -1

    ي خود را شست .دستها -2

    وسايل را جمع آوري كرد. -3

    شناسايي مددجو و توضيح و توجيه روش كار را انجام داد -4

    در صورت نياز دستكش پوشيد. -5

    خلوت بيمار را فراهم كرد. -6

    لباس بيمار را جهت آماده شدن زير بغل خارج نمود -7

    خشك نمود. در صورت نياز پوست زير بغل را -8

دماسنج مناسب را تميز و خشك كرده و آن را تكان داد و درجه را خواند .  -9*
 باشد . c 35درجه زير

   

اي را در وسط  زير بغل گذاشته و بازوي بيمار را پايين آورده و مخزن جيوه -13*
 ساعد را روي قفسه سينه قرار داد.

   

)در اين مدت نبض و  ر محل قرار داد.دقيقه  د 9تا  6دماسنج را بمدت  -11*
 تنفس بيمار را شمارش كرد(

   

    . دماسنج را خارج كرده و آن را خواند -12

    دماسنج را با آب صابون شسته و خشك نمود و در محل مخصوص قرار داد -13

    . دستكش ها را خارج نمود ) در صورت پوشيدن ( و دستها را شست -14

    AX)ماي بدن را در چارت مخصوص ثبت كرد .)با درج حرف اندازه د -15*

    يافته هاي غير طبيعي را گزارش كرد . -16

 
 

  نام و نام خانوادگي دانشجو

 امضاء مربي امضاء دانشجو كارآموزي   دفعات تجربه تاريخ امتياز استاندارد عملكرد

      6-8 آشنايي

      9-11 توانايي

      مورد به باال 12 عملكرد مطلوب

 
 
 
 
 



 6 

 چك ليست اندازه گيري دماي بدن از طريق ركتال
Measuring  Body Temperature ( Rectal site ) 

 

 وسايل مورد نياز:

 دستكش يك بار مصرف دستمال كاغذي يا پنبه تميز ترمومتر مقعدي مخصوص بيمار
 ساعت برگه ثبت عاليم حياتي  K-yjellyماده لغزنده كننده يا 

   رسيور جهت وسايل مصرف شده

 

قادربه  دستور العمل

 انجام 

قادر به انجام 

 با كمك 

قادر به 

 انجام نبود 

    كاردكس بيمار را بررسي كرد. )از نظر روش كنترل و دفعات كنترل دماي بدن(  -1

    دستهاي خود را شست .  -2

    وسايل را جمع آوري نمود .  -3

    توضيح و توجيه روش كار را انجام داد .  شناسايي مددجو و -4

    دستكش پوشيد .  -5

    خلوت بيمار را فراهم كرد .  -6

    بيمار را در وضعيت مناسب قرار داد . ) پهلو , نيمه دمر (  -7

    دماسنج مناسب ر تميز و خشك كرده و آن را تكان داد . و دماسنج  را خواند .  -8

    آغشته نمود .  cm  4دماسنج را باندازه   (K-Y  Jelly)كننده با ماده نرم  -9

    وارد مقعد نمود .  cm 5/3باسن را از هم باز كرد و دماسنج را باندازه -13

دقيقه در محل  3تا  2اجازه داد باسن رويهم قرار گيرد و دماسنج را بمدت  -11
 نگهداشت. 

   

نه بطرف مخزن با حركت دوراني محكم پاك دماسنج را خارج كرد و از طرف بد -12
 نمود . 

   

    دماسنج را خواند .  -13

دماسنج را با آب سرد و صابون شسته و خشك نمود و در محل مخصوص قرار  -14
 داد. 

   

    اگر دستكش را خارج نمود . و دستها را شست .  -15

    اندازه دماي بدن را در چارت مخصوص ثبت نمود .  -16

    يافته هاي غير طبيعي را گزارش كرد . -17

 
 

  نام و نام خانوادگي دانشجو

 امضاء مربي امضاء دانشجو كارآموزي   دفعات تجربه تاريخ امتياز استاندارد عملكرد

      مورد 7 -9 آشنايي

      مورد  13 -13 توانايي

      مورد به باال 14 عملكرد مطلوب
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 مددجو چك ليست كنترل نبض

Radial pluse Rate   (P.R) 
 

 وسايل مورد نياز:

  برگه ثبت عاليم حياتي ساعت ثانيه شمار

    

قادر به  دستور العمل

 انجام

قادر به انجام 

 با كمك

قادر به 

 انجام نبود

    كاردكس بيمار را به دقت بررسي نمود .  -1

    دستها را شست .   -2

    وري نمود )ساعت ثانيه شمار( وسائل مورد نياز را جمع آ -3

    مددجو را شناسائي و پس از برقراري ارتباط وي را از اقدام موردنظر مطلع نمود .  -4

 Radialمناسب ترين محل را براي شمارش نبض انتخاب نمود )نبض زند زبرين  -5

Pluse  ) 

   

    يده به پشت( وضعيت نشسته يا خواب. )به وضعيت راحت جهت مددجو توجه نمود -6

ساعد مددجو را در امتداد بدن و دروضع راحت و مناسب قرار داد بطوريكه كف  -7
 دست بطرف پايين بود . 

   

وسط و كناري )در يك سطح( در قسمت  –با قرار دادن سه انگشت : نشان  -8
 داخلمچ دست طرف شست مددجو بر روي شريان داديال نبض مدجو را حس نمود .  

   

    اكنون با توجه به ساعت اقدام به شمارش نبض نمود .  -9

    در هنگام شمردن به ريتم و حجم نبض توجه نمود .  -13

ثانيه شمرد و  33با توجه به اينكه نبض ريتم منظم داشت تعداد نبض را در  -11
 ضرب كرد .  2بالفاصله در عدد 

   

نمود و ريتم و حجم نبض را  تعداد نبض در دقيقه را در دفتر مخصوص ثبت -12
 گزارش نمود . 

   

    به راحتي وضعيت دلخواه مددجو توجه نمود .  -13

    دستها را شست .  -14

 
 

  نام و نام خانوادگي دانشجو

 امضاء مربي امضاء دانشجو كارآموزي   دفعات تجربه تاريخ امتياز استاندارد عملكرد

      مورد 5 -7 آشنايي

      مورد 8 -13 توانايي

      مورد به باال 11 عملكرد مطلوب
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  چك ليست كنترل تنفس مددجو

   Respiraltion  Rate  (R.R) 
 

 وسايل مورد نياز:

  برگه ثبت عاليم حياتي ساعت ثانيه شمار

 

قادر به  دستور العمل

 انجام 

قادر به انجام با 

 كمك 

قادر به 

 انجام نبود 

    را بررسي نمود . كاردكس مددجو  -1

    دستها را شست .  -2

    وسائل مورد نياز را بررسي نمود ) ساعت ثانيه شمار (  -3

به منظور عدم اطالع مددجو از اقدام فوق در حاليكه نشان مي داد نبض  -4
مددجو را كنترل مي نمايد اما عمال با نگاه به ساعت ثانيه شمار به حركات قفسه 

 جه ميكرد . سينه مددجو تو

   

ثانيه  33چون حركات قفسه سينه مددجو منظم بود تنفس مددجو را در  -5
 ضرب نمود .  2كنترل كرد و بالفاصله در عدد 

   

    درهنگام كنترل تنفس به عمق و ريتم تنفس توجه كرد .  -6

تعداد تنفس در دقيقه مددجو را در دفتر مخصوص ثبت نمود وعمق و ريتم  -7
 ا گزارش  كرد. تنفس ر

   

    مددجو را در وضعيت راحت و دلخواه وي قرار داد .  -8

    دستها را شست .  -9

 

 

 

  نام و نام خانوادگي دانشجو

 امضاء مربي امضاء دانشجو كارآموزي   دفعات تجربه تاريخ امتياز استاندارد عملكرد

      مورد 3 -4 آشنايي

      مورد  5 -6 توانايي

      مورد به باال 7 رد مطلوبعملك
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 Blood  Pressure B.P   چك ليست كنترل فشار خون شرياني

 

 وسايل مورد نياز:

 رسيور جهت وسايل مصرف شده برگه ثبت عاليم حياتي گلوله پنبه آغشته به الكل گوشي طبي          فشارسنج

       

قادر به  دستور العمل

 انجام

م قادر به انجا

 با كمك

قادر به 

 انجام نبود

    كاردكس مددجو را بررسي نمود .  -1

    دستها را شست .  -2

وسائل مورد نياز را آماده نمود و از سالم بودن گوشي و دستگاه فشار خوون اطمينوان    -3
 حاصل نمود . 

   

    مددجو را شناسائي و وي را از اقدام مورد نظر مطلع نمود .  -4

    رت نياز  خلوت مددجو را فراهم نمود . در صو -5

    مددجو را در وضعيت مناسب قرار داد . )نشسته يا خوابيده به پشت(  -6

    دستگاه فشار خون را همسطح بازوي مددجو و در معرض ديد خود قرار داد.  -7

اشد آستين مددجو را باال زد و دست وي را طوري قرار داد كه كف دست بطرف باال ب -8
 ساعد همسطح قلب قرار گيرد .  و

   

سوانتي متور بواالتر از آرنوج دور بوازوي بيموار بسوت         5/2بازو بند دستگاه را حدود  -9
 .درست روي شريان بازويي قرار گيورد بطوريكه مركز كيسه الستيكي بازو بند فشار خون 

 )به شل و سفت بسته شدن بازوبند توجه كرد ( 

   

    را امتحان كرد و بست. پيچ پمپ دستگاه  -13

وسطي و مياني نبض راديال را پيدا و دست خود را در همان  –با سر انگشت سبابه  -11
 محل نگهداشت . 

   

در حاليكه درجه دستگاه فشار خون را نگاه ميكرد با فشار يكنواخت پمپ را بدفعات  -12
نوبض را  و  انگشوتان   ه ضوربان  تا هوا داخل بازو بند شد و ايون عمول را تاهنگوامي كو    

 ر اين لحظه درجه دستگاه فشارسنج را بخاطر سپرد . احساس نكرد ادامه داد د

   

    دقيقه صبر كرد.  1پيچ پمپ را باز كرد و اجازه داد تا هواي بازوبند خالي شود. -13

    گوشي را پس از تميز كردن در گوش قرار داد و امتحان كرد.  -14

مددجو را بررسي و گوشي را روي آن قرار داد و بوا دسوت غيور     محل نبض بازوئي -15
 غالب آن را د ر محل نگهداشت . 

   

ميلي متر جيوه بيشتر از درجه ايكوه در   33مجددا بازوبند را از هوا پركرد واين بار  -16
 اندازه گيري قبلي نبض در آن قطع شده بود . 
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ه ميكرد به آهستگي پيچ را باز كرد و اجازه ضمن اينكه درجه دستگاه را به دقت نگا -17
ميليمتر جيوه در ثانيه( اكنوون اولوين    2-3داد تا هوا تدريجا از داخل بازوبند تخليه شود.)

صداي ضربه قوي نبض را كوه شونيد درجوه آن را در نظور گرفوت )فشوار سيسوتوليك(        
شنيده نشد اين همچنان خروج هوا را  ادامه داد تا جايي كه ديگر صداي نبض در گوشي 

 درجه را هم نيز در ذهن سپرد )فشار دياستوليك( 

   

پيچ دستگاه را تا آخر باز كرد. آستين و ديگر پوشش هاي مددجو را مرتب كورد. و   -18
 وي را در وضعيت مناسب قرار داد . 

   

    وسائل را به محل مربوط برگردانيد و توجه الزم از آنها بعمل آورد .  -19

    تها را شست . دس -23

    اندازه فشار خون بيمار را ثبت نمود . و تغييرات مهم آن را گزارش كرد  -21

 

  نام و نام خانوادگي دانشجو

 امضاء مربي امضاء دانشجو كارآموزي   دفعات تجربه تاريخ امتياز استاندارد عملكرد

      مورد 8 -11 آشنايي

      مورد  12 -15 توانايي

      مورد به باال 16 مطلوب عملكرد
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 چك ليست  كنترل ضربان نوك قلب
Apical  Pulse  Rate 

 

 وسايل مورد نياز:

 رسيور            برگه ثبت عاليم حياتي گلوله پنبه آغشته به الكل            گوشي پزشكي                ساعت ثانيه شمار                 

 

قادر به  تورالعملدس

 انجام

 قادر به

 انجام با كمك

قادر به 

 انجام نبود

    كاردكس مددجورا كنترل نمود . -1

    دستها راشست . -2

    وسائل مور نياز را فراهم نمود . -3

    مددجو را شناسائي و بعد از ارتباط وي را از اقدام مورد نظر مطلع نمود. -4

    ت به پشت خوابيده قرار داد .مددجورا در وضعيت راح -5

    خلوت مددجو را فراهم نمود . -6

محل ورود گوشي به گوش و سطح ديافراگم آن را با پنبه آغشته به الكل  -7
 ضدعفوني كرد. 

   

    گوشي را در گوش قرار داد و از باز بودن آن اطمينان  حاصل كرد. -8*

    . پوشش هاي روي سينه مددجو را كنار زد -9

    سطح ديا فراگم گوشي را با كف دست گرم نمود . -13

در طرف چپ  5-6سطح ديا فراگم گوشووي را در فضواي بين دنوده اي -11*
 استخوان جناح سينه در زير نوك پستان قرار داد.

   

داب ( توجه كرد و تعداد ضربان ها را  -به صداي اول و دوم قلب ) الب -12*
 رد .در يك  دقيقه  شم

   

    به ريتم ضربان قلب توجه كرد .  -13

    تعداد ضربان قلب را در دفتر مخصوص ثبت نمود و گزارش داد .   -14

    مددجو را در وضعيت راحت قرار داد .-15

    وسائل را جمع آوري نمود . -16

    دستها را شست . -17
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  نام و نام خانوادگي دانشجو

 امضاء مربي امضاء دانشجو كارآموزي   دفعات تجربه تاريخ امتياز استاندارد عملكرد

      7-9 آشنايي

      13-13 توانايي

      مورد به باال 14 عملكرد مطلوب

 
 

 
 

 

 چك ليست پذيرش بيمار در بيمارستان
 Admission  the  patient 

 

 وسايل مورد نياز:

 ق بيمارستاني مناسب تشكيل پرونده              ترمومتر                   گوشي و فشارسنج     لباس بيمار                            اورا
 هاي آزمايشگاهي            كاردكسآوري نمونهترازو                                   ظروف جمع

 

قادربه  دستور العمل

 انجام

قادر به انجام 

 با كمك

قادر به 

 انجام نبود

    خت بيمار را آماده كرد.ت -1

وسايل  ،وسايل نمونه گيري ،وسايل مورد نياز را جمع آوري كرد )وسايل تزريق سرم -2
 ( ...لباس بيمار و ،اكسيژن درماني

   

    با بيمار و همراهان ارتباط بر قرار نمود و خود را با نام فاميل به بيمار معرفي كرد .  -3

شنا نمود. )نحوه استفاده از وسايل موجود در واحد بيمار نظير بيمار را به محيط بخش آ -4
چراغ روشنايي و خواب را به او آموزش داد و با محل سرويس بهداشتي آشنا  ،زنگ اخبار

 نمود(.

   

اطالعات الزم را در مورد مقررات بيمارستان در اختيار بيمار و خانواده وي قرار داد. )  -5
 , امكانات رفاهي بيمارستان (.ساعت غذا , ساعات مالقات 

   

    حريم خلوت بيمار را فراهم كرد .  -6

    در تعويض لباس بيمار در صورت نياز به وي كمك كرد .  -7

    بيمار را در وضع راحتي در تخت قرار داد .  -8

    لباس و اشياء قيمتي بيمار را توسط بستگان به منزل فرستاد .  -9

    رفي را با نظر پزشك در اختيار بخش قرار داد يا به منزل فرستاد. داروهاي مص -13

    عالئم حياتي , قد و وزن بيمار را اندازه گيري كرد .  -11

    بررسي و شناخت پرستاري را انجام داد )با استفاده ازفرمهاي مؤسسه (   -12

با برگ درخواست  ه كرد وادرار( را تهي ،هاي آزمايشگاهي )خوندر صورت نياز نمونه -13
 به آزمايشگاه فرستاد . 

   

   ن سرم، شروع اكسيژن در صورت نياز اقدامات خاص پرستاري )نظير وصل كرد -14
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 ( را انجام داد . درماني و ...

    به پزشك معالج بستري شدن بيمار را اطالع داد . -15

تهاي انجام گرفته گزارش نمود و اطالعات خود را در رابطه با وضعيت بيمار و مراقب -16
 در پرونده ثبت كرد . 

   

 

 
  نام و نام خانوادگي دانشجو

 امضاء مربي امضاء دانشجو كارآموزي   دفعات تجربه تاريخ امتياز استاندارد عملكرد

      مورد  6-9 آشنايي

      مورد 13-11 توانايي

      مورد به باال 12 عملكرد مطلوب

 Back   rub     اژ پشتچك ليست ماس
 وسايل مورد نياز:

 كنندهن يا ماده چربولگن حمام              صابون                مالفه         حوله حمام         دستكش تميز       ليف                 لوسي

 

قادر به  دستور العمل

 انجام

قادر به انجام 

 با كمك

قادر به انجام 

 نبود

    ا به منظور بررسي وضعيت مددجو كنترل كرد .كاردكس ر -1

    دستها را شست .  -2

    وسايل الزم را جمع آوري نمود .  -3

    مددجو را شناسايي و هدف از انجام دستورالعمل را براي وي توضيح داد .  -4

    خلوت مددجو را فراهم نمود .  -5

    مددجو را با پتوي حمام پوشاند .  -6

به مددجو كمك كرد تا لباس نيمه تنه فوقاني خود را خارج كند يا باال  -7
 بزند 

   

    مددجو را در وضعيت مناسب قرار داد ) بر روي شكم يا پهلو (  -8

    دستكش  پوشيد .  -9

    وضعيت پوست ناحيه پشت  و كمر را بررسي كرد .  -13*

ابون به روش اصولي كامال پشت مددجو را با ليف آغشته به آب و ص -11*
 شسته سپس با آب تميز نمود و خشك كرد . 

   

مقداري كمي لوسيون )يا مواد مورد استفاده در بيمارستان( در كف  -12*
 دست ريخت و با مالش دستها به همديگر موجب گرمي لوسيون و دستها شد .

   

و دوراني از با استفاده از كف دستها و انگشتان خود با حركات محكم  -13*
ناحيه باسن بطرف گردن و شانه ها ماساژ را انجام داد و مجددا بطرف 

 قسمتهاي جانبي پشت برگشت . 

   

    دقيقه انجام داد .  5تا  3اين عمل را بمدت  -14

    لباس مددجو را پوشاند و وي را در وضعيت مناسب قرار داد .  -15

    دستكش ها را خارج كرد .  -16

    وسايل كار را جمع آوري كرد .  -17

    دستها را شست .  -18
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اطالعات خودرا در رابطه با وضعيت پشوت و موداخالت انجوام شوده را      -19
 گزارش نمود ودر پرونده ثبت كرد . 

   

 

  نام و نام خانوادگي دانشجو

 مربي امضاء امضاء دانشجو كارآموزي   دفعات تجربه تاريخ امتياز استاندارد عملكرد

      8-11 آشنايي

      11-15 توانايي

      مورد به باال 15 عملكرد مطلوب
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 Shampoo  bed         چك ليست شستن موهاي بيمار در تخت

 

 وسايل مورد نياز:

 مشمع دو عدد شانه سر شامپو حوله سر بيمار حوله حمام

 دستكش تميز دماسنج گلوله پنبه ليف سطل
 هاروسري جهت خانم  ترمومتر مايعات  (43 -46عدد )دماي آب  2ب ولرم پارچ محتواي آ

 

 قادربه دستور العمل

 انجام

قادربه انجام 

 باكمك

قادربه 

 انجام نبود

    كاردكس را به منظور بررسي وضعيت مددجو كنترل كرد .  -1

    دستها را شست . -2

    وسايل الزم را جمع آوري نمود . -3

    ا شناسايي و هدف از انجام دستور العمل را براي وي توضيح داد. مددجو ر -4

    در و پنجره را بست و دماي اتاق را بررسي كرد . -5

    خلوت مددجو را فراهم نمود .  -6

    مددجو را در وضعيت مناسب قرار داد .  -7

    دستكش پوشيد.  -8

    ه با روزنامه پوشيده شده بود قرار داد . سطل مخصوص شستن سر را بر روي چهارپايه ك -9

    بالش را با پوشش پالستيكي پوشاندودرزير شانه مددجوقرار داد. -13

    مددجو را بطور مايل در تخت خوابانيد .) سرش بطرف سطل تمايل داشت . (  -11*

    حوله دور گردن مددجو قرار داد . -12

آورده بود يك سر آن را دور گردن بيمار و سر  مشمعي را كه بصورت كانال در -13*
 ديگر را داخل سطل گذاشت . 

   

    درصورت نياز از چشمها وگوش مددجو محافظت بعمل آورد.  -14

موهاي بيمار را خوب با آب و شامپو آغشته كرد. مو و پوست سر را خوب ماساژ  -15*
 داد 

   

    موها را كامال آبكشي كرد . -16

حالي كه سر مددجو را با دست محافظت ميكند مشمع را برداشت و با حوله  در -17
 اطراف گردن بيما رسر بيمار را خشك كرد.

   

    با حوله سر بيمار موهاي بيمار را پوشاند .  -18

    وسايل را جمع آوري كرد .  – 19

    ب نمود. مددجو را در وضعيت مناسب قرار داد. پس از خشك كردن موها را مرت -23

    دستكش ها را خارج كرد .  -21

    دستها را شست .  -22

    عمل انجام شده را در پرونده ثبت وگزارشات الزم را ارائه  نمود. -23

 

  نام و نام خانوادگي دانشجو

 امضاء مربي امضاء دانشجو كارآموزي   دفعات تجربه تاريخ امتياز استاندارد عملكرد

      9-13 آشنايي

      14-17 توانايي
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      مورد به باال 18 عملكرد مطلوب

      چك ليست شستشوي مخصوص دهان
Special Mouth Care 

 

 سايل مورد نياز:و

 دستكش يك بار مصرف دستكش تميز رسيور  حوله صورت
 ظرف محتوي محلول دهانشويه )كلرهگزيدين( كاتن اپليكاتور  tongue bladeچوب زبان 

 (ماده چرب كننده )وازلين ظرف محتوي پنبه و گاز ان محتواي آب تميزليو

    

قادر به  دستور العمل  

 انجام

قادر به انجام 

 با كمك

قادر به 

 انجام نبود

    .كاردكس مددجو را بررسي نمود -1

     .دستها را شست -2

     .وسائل كار را جمع آوري نمود -3

    ي ارتباط برقرار كرد . مددجو را شناسايي و با و -4

دستورالعمل را براي مددجو توضيح ووي را توجيه نمود و در صورت امكان مددجو را در  -5
 وضعيت مناسب قرار داد . 

   

    حريم خلوت مددجو را فراهم نمود.  -6

    دستكش تميز پوشيد .  -7

    حوله را زير چانه بيمار پهن كرد . -8

    كنار دهان بيمار قرار داد. وضعيت دهان مددجو را بررسي نمود رسيور را در -9*

پد شده آغشته به محلول دهان  (tongue  blade)با استفاده از چوب زبان  -13*
روي زبان را تميز نمود. )از هر چوب  ،ها و اطراف آنشويه قسمتهاي مختلف دهان )لثه

 زبان يكبار استفاده كرد.( 

   

    ر آغشته به محلول دهان شويه دندانها , و فاصله بين آنها را تميز كرد . با اپليكاتو -11

    را باستفاده از آب ساده تكرار نمود .  11و 13مراحل  -12*

    لبهارا با پنبه آغشته به وازلين چرب كرد .  -13

    حوله و وسايل را جمع آوري نمود . مددجو را در وضعيت مناسب قرار داد .  -14

    دستكش ها را خارج كرد.  -15

    پاراوان را كنار كشيد .  -16

    وسايل را به محل اوليه برگرداند.  -17

    دستها را شست .  -18

    مراحل كار را گزارش نمود . و در پرونده ثبت كرد .  -19

 
 

  نام و نام خانوادگي دانشجو

 امضاء مربي امضاء دانشجو كارآموزي   بهدفعات تجر تاريخ امتياز استاندارد عملكرد

      مورد 8-13 آشنايي

      مورد 11– 14 توانايي

      مورد به باال 15 عملكرد مطلوب
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 Unoccupied  bed   هاي تخت اشغال نشدهچك ليست تعويض مالفه
 سايل مورد نياز:و

  پتو در صورت نياز دستكش تميز  مشمع يك عدد مالفه بزرگ دو عدد

 روتختي در صورت نياز  يا بين  Hamper روبالشي يك عدد مالفه كوچك يك عدد

 

قادر به  دستورالعمل

 انجام

قادر به انجام 

 با كمك

قادر به 

 انجام نبود

    كاردكس مددجو را كنترل نمود )كسب اطالعات الزم در موردمددجو (  -1

    دستها را شست .  -2

    و مرتب نمود و به ترتيب روي ترالي قرار داد . وسائل كار را جمع آوري  -3

    به اطاق مددجو رفت و دور تختخواب پاراوان كشيد .  -4

    تختخواب را در سطح صاف قرار داد .  -5

صندلي را در قسمت پائين تختخواب قرار داد بطوريكه جهت پشتي آن بطرف  -6
 خودش بود . 

   

    قرار داد . وسائل را دور از تختخواب  -7

    در صورت نياز دستكش پوشيد .  -8

    انداخت .  Hamperبالش را برداشت . روبالشي را خارج و در  -9

تمام پوششها و ملحفه هاي تختخواب را از زير تشك بيرون كشيد )شل  -13
 كرد( 

   

    روتختي را روي تشك تا كرد و آن را روي پشتي صندلي قرار داد .  -11

    پتو را بشكل رو تختي روي پشتي صندلي گذاشت .  -12

  Hamperملحفه هاي استفاده شده را يكي يكي بشكل صحيح جمع و در -13
 انداخت . 

   

تشك و اليه محافظ آنرا بررسي و در صورت نياز آن را پشت و رو يا سر و  -14
 ته كرد و تشك را به باالي تختخواب كشيد . 

   

    فظ تشك را از طرفين كشيد و صاف كرد . اليه محا -15

هي آن را باز اي بزرگ را در وسط تختخواب قرار داد و اليهيكي از ملحفه -16
كرد نصف ملحفه را در خط وسط تشك بادبزني چين داد و نصف ديگر را در 

درجه  93دركنار باالي تشك گوشه قسمت باالي تشك به زير تشك برد و
 ل تشك بقيه ملحفه را به زير تشك برد . درست كرد سپس در طو

   

را در وسط تشك قرار داد بطوريكه   Rubber sheetدر صورت لزوم  -17
 نصف آن را درخط وسط بادبزني تا زد .

   

18- Draw sheet    را رويRubber sheet     قرار داد بطوريكه از طرفين
cm 23-13 هم نيز مثل ساير  نسبت به مشمع اضافه باشد و اين ملحفه را

 ها در خط وسط بادبزني تا زد .پوشش

   

    مشمع و ملحفه روي آن را با هم زير تشك برد . -19

و  و صاف كرد ها را يكي يكي كشيدبه طرف ديگر تختخواب رفت ، ملحفه -23
 مثل نيمه قبلي مرتب كرد و گوشه زد و به زير تشك برد.
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هاي آن را باز كرد تشك قرار داد و اليه ملحفه بزرگ دوم را در وسط -21
بطوريكه لبه باال تا سر حد تشك قرار گيرد و قسمت پائين آن روي پايه تختخواب 

 قرار گيرد

   

قادر به  دستورالعمل

 انجام

قادر به انجام 

 با كمك

قادر به 

 انجام نبود

از قسمت  هاي آن را باز كرد بطوريكهپتو را در مركز تشك قرار داد و اليه -22
فاصله داشت. قسمت پائين پتو را روي نرده پايين  cm 25باال با ملحفه زير آن
 تختخواب قرار داد .

   

روتختي را روي پتو پهن كرد ودر قسمت باالي روتختي را با پتو لب به لب  -23
اضافه ملحفه را روي پتو و روتختي قرار داد و آن را صاف و  cm 25كرد و سپس
 مرتب نمود

   

در قسمت پائين با ملحفه بزرگ رويي و پتو و روتختي پيلي طولي يا عرضي  -24
 درست نمود .

   

پتو و  –پوشش هاي روي تختخواب را در قسمت پائين ) ملحفه بزرگ  -25
روتختي ( را هر سه با هم به زير تشك برد و در طرفين پايين تشك گوشه آزاد 

 درجه درست كرد . 93

   

ا رويه كشيد و آن را صاف و مرتب كرد و در قسمت باالي روبالش ر -26
 تختخواب قرار داد .

   

    دقت نمود كه سر رو بالشي در جهت مخالف درب ورودي باشد . -27

    وسائل كار را جمع آوري و پاراوان را كنار زد . -28

    در صورت پوشيدن دستكش آنها را خارج كرد . -29 

    گزارشات الزم را ارائه نمود .  دستها را شست و -33

  
 

 
 
 

  نام و نام خانوادگي دانشجو

 امضاء مربي امضاء دانشجو كارآموزي   دفعات تجربه تاريخ امتياز استاندارد عملكرد

      مورد 12-17 آشنايي

      مورد 18– 23 توانايي

      مورد به باال 24 عملكرد مطلوب
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ملحفه هاي تختخواب اشغال شده بصورت پهلو به پهلو چك ليست تعويض  

Occupied  Bed  (side to side) 
 

 سايل مورد نياز:و

 دستكش تميز  مشمع يك عدد مالفه كوچك يك عدد مالفه بزرگ دو عدد

  يا بين  Hamper روتختي در صورت نياز  پتو در صورت نياز  روبالشي يك عدد

 

قادربه  دستور العمل

 انجام

در به انجام قا

 باكمك

قادر به 

 انجام نبود

    كاردكس مددجو را بررسي نمود .  )حد مجاز مانور حركتي ( -1

    دستها را شست .  -2

    وسائل كار را فراهم نمود .  -3

    مددجو را شناسائي و با وي ارتباط برقرار كرد .  -4

    نمود .  دستور العمل را براي مددجو توضيح و وي را توجيه -5

    حريم خلوت مددجو را فراهم نمود .  -6

    صندلي را در قسمت پائين تختخواب قرار داد .  -7

    در صورت نياز دستكش پوشيد .  -8

    وسائل اضافي را دور از تختخواب قرار داد .  -9

ف هاي تختخواب را آزاد نمود )در موقع كار نرده هر طربا روش صحيح پوشش -13
 برد.( را پائين و سپس باال مي

   

رو تختخوابي و پتوي مددجو را بشكل صحيح يكي يكي جمع كرد و روي پشتي  -11
 صندلي قرار داد .

   

در صورت نياز ملحفه روي مددجو را با پتوي حمام تعويض نمود )بشكل صحيح  -12
 و اصولي بدون درمعرض ديد قراردادن مددجو( 

   

هاي واست كه بطرف ديگر تختخواب برود و به پهلو بخوابد و از نردهاز مددجو خ -13
 كنار تختخواب كمك بگيرد. 

   

    در صورت نياز براي حركت فوق به مددجو كمك كرد .  -14

    هاي زير مددجو را يكي يكي بصورت بادبزني در پشت مدد جو جمع كرد . مالفه -15

هاي آنرا باز كرد. كز تشك قرار داد و اليهه تميز را برداشت و در مرملحف -16
 بطوريكه نصف تختخواب را پوشش ميداد و در نيمه ديگر ملحفه را باد بزني تا زد. 

   

در قسمت باالي تشك ملحفه را به زير تشك برد و در كنار بااليي طبق روش  -17
هاي اضافه را زير درجه درست كرد و سپس در طول تشك ملحفه93صحيح گوشه

 تشك زد . 

   

18- Rubber sheet   را در مركز تشك قرار داد و اليه هاي آنرا باز كرد و نصف
 آن را بادبزني در پشت بيمار تا زد . 

   

19- Draw sheet    باز كرد و دقت نمود كه از طرفين   18را هم بشكل شمارة
cm 23-13   ازRubeer sheet   . اضافه داشته باشد 

   



 23 

 
 

قادربه  عملدستور ال

 انجام

قادر به انجام 

 باكمك

قادر به 

 انجام نبود

23- Ruber sheet   وDraw sheet  را با هم در زير تشك تا زد و با كف
 دست ملحفه ها را روي تشك صاف كرد .

   

    نرده طرف خود را باال زد و بطرف ديگر تختخواب رفت .  -21

كردن وي از مددجو   exposeبا حفظ وضعيت مناسب جهت مددجو بدون -22
 خواست كه بطرف ديگر تختخواب حركت نمايد و از نرده كنار تختخواب كمك بگيرد 

   

ملحفه هاي استفاده شده زير مددجو را يكي يكي بشكل صحيح جمع و در  -23
hamper  . قرار داد 

   

    اشت ( هاي متصل به وي را مدنظر دلولهطول كار با مددجو ارتباط داشت ) در -24

ملحفه هاي  تميز را كشيد و صاف كرد و مثل نيمه اول آنها را زير تشك برد  -25
 گوشه درست كرد و آنها را مرتب كرد . 

   

سعي در   Draw  sheet و Rubber sheetدر موقووووع درسووت كردن  -26
 محكم كردن آنها داشت . 

   

ض نمود به دوخت و جهت نرمي ملحفه تميز روي مددجو را بشكل صحيح تعوي -27
 ملحفه توجه كرد . 

   

    در صورت نياز پتو و رو تختي را روي ملحفه قرار داد .  -28

    از ملحفه را روي پتو و روتختي برگرداند. cm 25 درقسمت باال  -29

در قسمت پايين تختخواب روي انگشتان پاي  با ملحفه روي مددجو و پتو و  -33
لي يا چين درست كرد .  و سپس همه پوششها را در قسمت پايين زير روتختي يك پي

 درجه درست كرد .   93تشك برد ودر كناره هاي طرف پايين تختخواب گوشه آزاد 

   

    رو بالشي مددجو را تعويض نمود و با دست سعي در صاف كردن بالش نمود .  -31

ورد نياز را در دسترس وي قرار مددجو را در وضعيت مناسب قرار داد و وسائل م -32
 داد . 

   

    پاراوان را كنار زد  و  وسائل كار را جمع نمود .  -33

    در صورت پوشيدن دستكش آنها راخارج كرد .  -34

    دستها را شست و گزارشات الزم را ارائه نمود .  -35

 
 

  نام و نام خانوادگي دانشجو

 امضاء مربي امضاء دانشجو كارآموزي   دفعات تجربه تاريخ امتياز استاندارد عملكرد

      14-23 آشنايي

      مورد 21-27    توانايي

      مورد به باال28 عملكرد مطلوب
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 چك ليست تختخواب بهبودي           

Recovery   bed 
 

 سايل مورد نياز:و

 الشي يك عددروب مشمع يك عدد مالفه كوچك يك عدد  مالفه بزرگ دو عدد

 روتختي در صورت نياز پتو در صورت نياز دستكش تميز  پد ضدآب يك عدد
Hamper  يا بين     

 

قادر به  دستور العمل

 انجام

قادر به انجام 

 با كمك

قادر به انجام 

 نبود

كاردكس و برنامه اطاق عمل را كنترل نمود.)اطمينان از رفتن مددجو اطاق  -1
 عمل( 

   

    ا شست . دستها ر -2

    وسائل كار را مرتب و به ترتيب روي ترالي قرار داد .  -3

    به اطاق مددجو رفت و دور تختخواب را پاراون كشيد .  -4

    تختخواب را در سطح صاف قرار داد .  -5

صندلي را در قسمت پائين تختخواب قرار داد بطوريكه جهت پشتي آن بطرف  -6
 خودش بود . 

   

    وسائل را دور از تختخواب قرا ر داد .  -7

    در صورت نياز دستكش پوشيد .  -8

    انداخت .  Hamperبالش را برداشت و روبالشي را در  -9

    تمام پوششها و ملحفه هاي تختخواب را اززيرتشك بيرون كشيد.    -13

    د روتختي را روي تشك تا كرد وآن را روي پشتي صندلي قرار دا -11

  Hamperملحفه هاي استفاده شده را يكي يكي بشكل صحيح جمع  و در -12
 انداخت .

   

يك ملحفه بزرگ را برداشت و در مركز تشك قرار داد و اليه هاي آن را باز  -13
كرد در خط وسط ملحفه را با دبزني چين داد و در قسمت باال ملحفه را به زير تشك 

درجه درست كرد و سپس سر تا سر ملحفه را به زير  93برد و در كنار باالئي گوشه
 تشك تا زد 

   

در وسط تشك مشمع و مالفه روي آن را با روش اصولي پهن كرد و در قسمت -14
 باالي تختخواب پد ضد آب پهن كرد . 

   

صاف كرد و مثل  ،ملحفه ها را يكي يكي كشيد ،به طرف ديگر تختخواب رفت -15
 گوشه زد و مرتب نمود.  ،زير تشك برد نيمه قبلي تشك , به

   

هاي آن را باز كرد بطوريكه ملحفه بزرگ دوم را در وسط تشك قرار داد اليه -16
 لبه باال تا سر حد تشك قرار گيرد و قسمت پائين آن روي پايه تختخواب قرار گيرد . 

   

يكه از قسمت باال هاي آن را باز كرد بطورپتو را در مركز تشك قرار داد و اليه -17
فاصله داشت و قسمت پائين آن را روي نرده پائين  cm25 با ملحفه زير آن

 تختخواب قرار داد . 
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رو تختي را روي پتو پهن كرد و باالي رو تختي و پتو را لب به لب نگه داشت  -18
 اضافه ملحفه را روي پتو و روتختي كشيد و صاف و مرتب نمود.  cm 25و

   

 
 

قادر به  العمل دستور

 انجام

قادر به انجام 

 با كمك

قادر به 

 انجام نبود

در قسمت پائين تشك پوششها را همسطح تشك مرتب كرد و اضافه پتورا تا  -19
 زد و اضافه ملحفه زيررا روي پتو وروتختي برگردانيد . 

   

درقسمت باال و پائين تشك با پوشش هاي فوقاني دو مثلت تا كرده و سپس  -23
 نها را در عرض تا زد تا در قسمت ديگر تخت قرار گيرد . آ

   

    وسائل اضافي را جمع و پاراوان را كنار كشيد .  -21

      .تجهيزات تختخواب بهبودي را فراهم و در كنار تخت مددجو قرار داد -22

    در صورت پوشيدن دستكش آنها را خارج كرد .  -23

    ت الزم را ثبت نمود . دستها را شست و گزارشا -24

 

 

  ضنام و نام خانوادگي دانشجو

 امضاء مربي امضاء دانشجو كارآموزي   دفعات تجربه تاريخ امتياز استاندارد عملكرد

      مورد 13-13 آشنايي

      مورد 14– 18 توانايي

      مورد به باال 19 عملكرد مطلوب
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 اي  معده –ند بيني چك ليست وارد كردن س
N.G.T   Insertion Nasogatric tube insertion 

 

 سايل مورد نياز:و

 (K-Y Jelly)كننده محلول در آب  ماده لغزنده (18تا  14مناسب )جهت بزرگساالن شماره  در اندازه (N/G tube)سند معده 

 قوهچراغ گاز قيچي  چسب
 حوله رسيور  سرنگ اسپتو ليوان آب

 سنجاق قفلي  كاتن اپليكاتور كش الستيكي  طبي گوشي 
   tongue bladeچوب زبان  دستكش يك بار مصرف

 

قادربه  دستور العمل

 انجام

قادربه انجام 

 با كمك

قادر به 

 انجام نبود

    كاردكس مددجو را بررسي نمود .  -1

    دستها را شست .  -2

    د . وسائل مورد نياز دستور العمل را فراهم كر -3

مددجو را شناسائي و پس از برقراري ارتباط از انجام عمل وي را مطلع و توجيه  -4
 نمود . 

   

    خلوت مددجو را فراهم نمود .  -5

    حوله را زير چانه و روي سينه مددجو پهن كرد .  -6

    مجرا و مخاط بيني مددجو را با استفاده از چراغ قوه بررسي نمود -7

سانتيمتر بريد و از يكطرف وسط آنرا  5-7چسبي به طول تقريبي ه قطع -8
 شكاف داد .  cm  5/2باندازه

   

    دستكش ها را پوشيد .  -9

سند را از نوك بيني تا نرمه گوش و از آنجا تا زايده خنجري جناغ سينه اندازه  -13*
 گذاري كرد . گيري و عالمت

   

را روي يك قطعه گاز (K.Y.jelly) ر آبمقداري ماده لغزنده حالل د -11*
 سند را به آن آغشته نمود .  ريخت و چند سانتيمتر ابتداي

   

    مددجو را در وضعيت مناسب قرار داد. )نيمه نشسته يا نشسته (  -12*

در حاليكه مددجو سر خود را به عقب برده سند را به آرامي بطرف حلق هدايت  -13*
 كرد . 

   

كه سند به قسمت گلوي مددجو رسيد از مددجو خواست كه سر خود را هنگامي -14*
 به جلو خم كند و آب دهان خود را قورت دهد وسند را ببلعد . 

   

    بجلو هدايت كرد .   cm  13-5طي انجام عمل بلع هر بار سند را باندازه -15*

    انتهاي سند را رويهم خم كرد .  -16

ه مددجو اطمينان حاصل كرد.)با عمل آسپيراسيون و از وجود سند در معد -17*
 استفاده از سرنگ اسپتو ( 
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    دستكش ها را بيرون آورد .  -18

    سند را بر روي پل بيني با استفاده از چسبي كه قبال آماده كرده بود ثابت كرد .  -19

    از انتهاي سند مراقبت الزم بعمل آورد .  -23

    ي لباس مددجو ثابت كرد . سند را بر رو -21

قادربه  دستور العمل

 انجام

قادربه انجام 

 با كمك

قادر به 

 انجام نبود

    مددجو را در وضعيت راحت قرار داد .  -22

    وسائل كار را جمع آوري  نمود .  -23

    دستها را شست .  -24

    ا گزارش نمود .انجام عمل را در پرونده مددجو ثبت كرد . و نكات الزم ر -25

 

  نام و نام خانوادگي دانشجو

 امضاء مربي امضاء دانشجو كارآموزي   دفعات تجربه تاريخ امتياز استاندارد عملكرد

      مورد 13-14 آشنايي

      مورد  15-19 توانايي

      مورد به باال 23 عملكرد مطلوب
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 دادن از طريق سند معده چك ليست غذا
 N.G.T  Feeding  =  Gavage    Tube  feeding 

 

 سايل مورد نياز:و

 دستكش يك بار مصرف سرنگ اسپتو ليوان آب ظرف محتواي غذا دستور داده شده
 I & Oبرگه  ظرف محتواي آب گرم رسيور  حوله 

 
 

قادر به  دستور العمل

 انجام

قادر به انجام 

 با كمك

قادر به 

 جام نبودان

    كاردكس مددجو راكنترل نمود ) كارت تغذيه رابا كاردكس كنترل نمود( .  -1

    دستها را شست . -2

    وسائل مورد نياز دستور العمل را فراهم نمود .  -3

    تاريخ مصرف و نتازه بودن غذا را كنترل نمود .  -4

    طاق رساند . درجه حرارت محلول تغذيه را به حد درجه حرارت ا -5

    وسائل را به كنار تخت مددجو برد .  -6

    مددجو را شناسائي و با وي ارتباط بر قرار كرد .  -7

مددجو را از برنامه مورد نظر مطلع نمود ) اينكه اين كار هيچگونه ناراحتي براي وي  -8
 ايجاد نمي كند اما ممكن ايت او احساس پري نمايد .( 

   

    ددجو را فراهم كرد . خلوت م -9

وضعيت مناسب را براي مددجو فراهم نمود. )وضعيت نيمه نشسته در تختوواب يوا    -11
 پهلوي راست( 

   

    پد ضد آب با حوله را روي سينه مددجو قرار داد .  -11

    دستكش ها  را پوشيد .  -12

    آن را برداشت .  كرده بود كلمپ  Pinchانتهاي لوله را در حاليكه با دست  -13

سرنگ اسپتو را به انتهاي لوله متصل كرد و مقداري از محتويات معوده را آسوپيره    -14
 نمود . 

   

    در صورت نياز مقدار غذاي باقيمانده در معده را اندازه گيري كرد .  -15

16- N.G.T   راPinch      كرد سرنگ را از لوله جدا كورد و پيسوتون آن را بيورون
 ن و درون رسيور قرار داد. كشيد

   

    آب را درون آن ريخت .  cc 20وصل كرد و مقدار  N.G.Tبدنه سرنگ را به  -17

18- Pinch  . لوله را آزاد كرد و اجازه داد تا آب آهسته آهسته وارد معده شود    

اال و قبل از آنكه آب تمام شود اقدام به ريختن مايع غذايي درون سرنگ كرد و با ب -19
 پايين بودن سرنگ سرعت ورود محلول به داخل معده را كنترل نمود . 

   

    در تمام مدت تغذيه از ورود هوا به معده جلوگيري كرد.  -21

سي  آب را درون سرنگ سي 23قبل از تمام شدن غذا در سرنگ مجددا مقدار  -21
 ريخت )تا لوله  از مواد غذايي پاك شود.( 

   

22- N.G.T   . را مسدود و از انتهاي لوله مراقبت بعمل آورد    

    دستكش ها را خارج كرد . -23
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    نمود . در طول كار وضعيت عمومي مددجو را بررسي مي -24

    در پايان كار وضعيت مناسبي براي مددجو فراهم نمود .  -25

قادر به  دستور العمل

 انجام

قادر به انجام 

 با كمك

قادر به 

 ام نبودانج

    وسائل كار را جمع آوري كرد .  -26

    دستها را شست .  -27

و پرونوده موددجو ثبوت     O  I&مقدار غذاي مايعي كه به مددجو داده بود در برگه -28
 نمود . 

   

    انجام عمل را گزارش كرد و نكات قابل توجه را متذكر شد .  -29

 

  نام و نام خانوادگي دانشجو

 امضاء مربي امضاء دانشجو كارآموزي   دفعات تجربه تاريخ امتياز د عملكرداستاندار

      مورد 12-16    آشنايي

      مورد 17-22   توانايي

      مورد به باال 23 عملكرد مطلوب
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 چك ليسـت غـذا دادن از طريق گاستـروستومي يا ژژونوستومي
Gastrostomy  or  Jejunostomy   tube  feeding 

 

 سايل مورد نياز:و

 حوله سرنگ اسپتو ليوان آب ظرف محتوي غذاي دستور داده شده
  ظرف محتوي آب گرم رسيور  دستكش يك بار مصرف تميز

 

قادر به  دستورالعمل

 انجام

 قادر به

 انجام با كمك

قادر به 

 انجام نبود

    كاردكس بيمار را به دقت كنترل كرد .-1

    ستها را شست .د -2

    وسايل مورد نياز را جمع آوري كرد. -3

    با بيمار ارتباط برقرار كرد و نحوه انجام دستورالعمل را براي وي توضيح داد. -4

    حريم خلوت بيمار را فراهم كرد . -5

    بيمار را در وضعيت نشسته قرارداد و سر او را با يك بالش حمايت كرد. -6

روي بيمار را تا ناحيه كمر تا زد و در زير محل گاستروستومي يا ژژونوستومي پوشش  -7
 مشمع و رويه پهن كرد .

   

    دستكش تميز پوشيد. -8

 از باز بودن سند بايكي از سه روش زير اطمينان حاصل كرد. -9*
  الف ( باز كردن كالمپ و آسپيره كردن محتويات معده يا ژژونوم.      
هوا بوسيله سرنگ و گوش دادن به  5-13از كردن كالمپ و وارد كردن سريع ب( ب      

 صداي ورودي هوا .
سي آب به داخل سرنگ متصل به سند ريخت و سپس كالمپ  سي 15 -33ج(      

 آب جريان يابد . سند را باز كرد تا

   

    درصورت عدم باز بودن سندبه سرپرستارياپزشك گزارش كرد.  -13

سانتي متر باالتر از  7-15نگ بدون پيستون را به سند متصل كرد وبه فاصله سر -11*
 دهانه مجرا نگهداشت .

   

محلول غذايي دستور  داده شده با دماي مناسب را به آرامي  داخل  سرنگ  -12*
 ريخت كالمپ  راباز كرد و اجازه داد كه توسط نيروي ثقل جريان يابد .

   

آب به داخل سرنگ ريخت تا سند   cc33ل تمام شود مقدار قبل از اينكه محلو -13*
 شسته شود.

   

سرنگ را جدا كرد سند را كالمپ كرد و انتهاي سند را با گاز و بندكشي محافظت  -14
 نمود .

   

از بيمار خواست دروضعيت نشسته ويا به پهلوي راست در حالي كه سر باالتر از  -15*
 رار بگيرد .دقيقه ق 33تنه قرار داد بمدت 

   

    مراقبت از دهان بيمار بعمل آورد . -16

    .ميزان غذاي داده شده را ثبت نمودQ  I &در برگه كنترل -17

    وسايل را به اتاق كار برگرداند و توجه الزم را از آنها به عمل آورد  .-18

    دستكش ها را خارج نمود . -19

    دستها را شست  .-23
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    ات خود را در رابطه با وضعيت بيمار گزارش نمود ودر پرونده ثبت كرد اطالع -21

 
 

  نام و نام خانوادگي دانشجو

 امضاء مربي امضاء دانشجو كارآموزي   دفعات تجربه تاريخ امتياز استاندارد عملكرد

      8-12 آشنايي

      13-16 توانايي

      مورد 17 عملكرد مطلوب
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          ايچك ليست تجويز انما تخليه
 Cleansing  Enema 

 

 سايل مورد نياز:و

 دستكش يك بار مصرف كلمپ ايرابط شيشه لوله الستيكي  كن انما يا اريگاتور )ظرف تنقيه(
 پايه سرم گاز مالفه  پد ضد آب (22 -24سندركتال )شماره 

 رسيور  ماده چرب كننده عاتترمومتر ماي محلول دستور داده شده

      

قادر به  دستـورا لـعمل 

 انجام

 قادر به

 انجام با كمك

قادر به 

 انجام نبود

    دستور پزشك را به دقت كنترل كرد . -1

    دستهاي خود را شست . -2

    وسائل مورد نياز را جمع آوري كرد . -3

    ضيح داد.روش كار و هدف از انجام آن را براي بيمار تو -4

    حريم خلوت بيمار را فراهم كرد. -5

نوع و حجم محلول را مطابق دستور پزشك آماده كرد و دماي آن را اندازه  -6
 (   c43 – 43 ) حرارت مناسب در حدود   گرفت

   

از سطح تخت به  cm33محلول انما را در ظرف انما )كن( ريخت و با ارتفاع  -7
 پايه سرم آويزان كرد .

   

    چرب كرد .cm 13-  7سرسندركوتال را با ماده چرب كننده به اندازه  -8*

    . با بازكردن كلمپ لوله ها و سند ركتال را هوا گيري كرد و دوباره كلمپ نمود -9*

بيمار را باپتوي حمام پوشاند و پوششهاي روي بيمار را بطرف پايين تخت تا  -13
 . كرد

   

ا زير باسن بيمار پهن كرد و شلوار بيمار را تا حد زانوها پايئن مشمع و رويه ر -11
 كشيد  .

   

بيمار را در پوزيشن به پهلوي چپ قرار داده و از او خواست تا زانوي راست را  -12*
 تا حد ممكن خم كند . 

   

    دستكش تميز پوشيد . -13

سن را از هم جدا سر سند ركتال را در دست گرفت و با دست چپ لبهاي با  -14*
به آرامي به طرف باال ) در جهت ناف ( وارد مقعدكرد   cm 13 – 7كرد و لوله را 

 از بيمار خواست نفس عميق بكشد .

   

در حالي كه لوله را با دست چپ در محل نگه داشته بود با دست راست  -15*
 كلمپ را باز كرد تا محلول وارد كولون شود .

   

    كه نفس عميق بكشد و عضالت خود را شل كند . از بيمار خواست -16

در صورت احساس اجابت مزاج يا درد از طرف بيمار جريان مايع را بطور  -17*
ثانيه ( قطع كرد. و پس از برطرف شدن مشكل بيمار مجدداً جريان را با  33موقت )

 سرعت كمتري شروع كرد .

   

    محلول تمام نشود. بطور مرتب به ظرف تنقيه نگاه مي كرد كه -18

    بالفاصله بعد از اتمام محلول سندركتال را كلمپ و سپس از مقعد خارج نمود . -19

    دستكشها را خارج كرد . -23
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قادر به  دستـورا لـعمل 

 انجام

 قادر به

 انجام با كمك

قادر به 

 انجام نبود

روده خود دقيقه محلول را درون  5-13از بيمار خواست كه براي مدت -21
 نگهدارد

   

    پس از انجام اجابت مزاج بيمار را در وضعيت راحت قرار داد -22

    وسايل را جمع آوري كرد و دستها راشست . -23

اطالعات خود را در رابطه بانوع تنقيه , حجم محلول ، مقدار و رنگ محتويات -24
 برگشتي را گزارش نمود و در پرونده ثبت كرد .

   

 

  نام خانوادگي دانشجو نام و

 امضاء مربي امضاء دانشجو كارآموزي   دفعات تجربه تاريخ امتياز استاندارد عملكرد

      13-13 آشنايي

      14-18 توانايي

      مورد به باال 19 عملكرد مطلوب

 



 31 

 چك ليست مراقبت از كلستومي

Colostomy  care 
 

 سايل مورد نياز:و

 آب گرم قيچي خودكار ostoma guideگيري استوما اندازه راهنماي كيسه كلستومي
 دستكش يك بار مصرف اي تميز با ليفپارچه پنبه محافظ پوست )كرم، لوسيون، اسپري( صابون ماليم

 كيسه نايلوني رسيور  پد ضد آب گاز

 

قادر به  دستورالعمل

 انجام

 قادر به

 انجام با كمك

قادر به 

 انجام نبود

    ار را به دقت كنترل كرد .كاردكس بيم -1

نياز به تعويض كيسه را مشخص كرد. )كيسه را از نظر پر بودن و نشت مواد دفعي  -2
 بررسي كرد.(

   

    دستها را شست . -3

    وسايل مورد نياز را جمع آور ي كرد . -4

    اد.با بيمار ارتباط برقرار كرد و نحوه انجام دستورالعمل را براي وي توضيح د -5

    حريم خلوت بيمار را فراهم كرد . -6

بيمار را در وضعيت مناسب قرار داد. )در تخت در وضعيت نشسته يا خوابيده و در  -7
 توالت در وضعيت نشسته يا ايستاده(

   

    دستكش تميز پوشيد . -8

استون( استفاده ) در صورت لزوم براي جدا كردن كيسه از پوست از حالل چسب -9
  .كرد

   

در حالي كه پوست اطراف استوما را بادست محكم نگهداشت با دست ديگر  -13
 كيسه را به آرامي از پوست جدا كرد.

   

    3كيسه كلستومي را داخل كيسه زباله پالستيكي قرار داد. -11

 پوست اطراف استوما را به طريق زير تميز و خشك كرد. -12*
اغذي، مواد دفعي باقيمانده بر روي پوست را تميز كرد. با استفاده از دستمال ك -الف

ب( با استفاده از آب گرم و صابون ماليم با پنبه يا ليف پوست اطراف استوما را تميز 
 كرد. 

ج( با استفاده از پنبه يا دستمال كاغذي به آرامي و بدون مالش پوست اطراف استوما را 
 خشك كرد .

   

    اندازه ،شكل و خونريزي مورد مشاهده قرار داد.استومارا ازنظر رنگ ،  -13*

    پوست اطراف استوما را از نظر قرمزي ، تحريك يا زخم مشاهده كرد . -14

يك قطعه پد را روي دهانه استوما قرار داد )در صورت لزوم آن را تعويض كرد   -15
 ). 

   

ماليد و اجازه داد تا درصورت لزوم ماده محافظ پوست را بر روي اطراف استوما  -16
 خشك شود . 
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قادر به  دستور العمل

 انجام

قادر به انجام 

 با كمك

قادر به 

 انجام نبود

 كيسه كلستومي را به روش زير در محل قرار داد . -17 *
 استوما را مشخص كرد.  الف( با استفاده از راهنماي مخصوص اندازه

 – cm6/3اي به اندازه ستوما متناسب كرد )دايرهب( اندازه سوراخ كيسه را با دهانه ا
 وسيع تر از دهانه استوما بر روي آن رسم كرد و با قيچي آن را چيد .( 3/3

 ج( پد قرار داده شده بر روي دهانه استوما را برداشت . 
 د( پوشش روي قسمت چسبناك كيسه را جدا كرد. 

 استفاده كرد.هو( در صورت لزوم از ضد بوي مايع يا قرص در كيسه 
و (  قسمت چسبناك كيسه را در حالي كه دهانه استوما از سوراخ مركزي آن وارد شده به 

 خوبي در اطراف استوما چسباند .
ز( به آرامي قسمت چسبناك را بر روي پوست, از دهانه به طرف خارج فشار داد تا چروك 

 خوردگي ها كامال رفع شد . 
 اي داخل كيسه با فشار دادن بر روي آن خارج شود.ر ( در موقع چسباندن دقت كرد هو

   

    دستكش ها را خارج كرد .  -18

    بيمار را در وضعيت مناسب قرار داد .  -19

    وسايل را به اتاق كار برگرداند و توجه الزم را از آنها  به عمل آورد .  -23

    دستها را شست .  -21

    ا وضعيت بيمار گزارش نمود و در پرونده ثبت كرد . اطالعات خود را در رابطه ب -22

 
 

  نام و نام خانوادگي دانشجو

 امضاء مربي امضاء دانشجو كارآموزي   دفعات تجربه تاريخ امتياز استاندارد عملكرد

      مورد 9-12 آشنايي

      13-17 توانايي

      مورد به باال 18 عملكرد مطلوب
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 ك ليست سند گذاري مثانه از نوع مستقيم و بجا ماندني  جهت خانمهاچ

Catheterizing  the  female  urinary  bladder ( stright and  foley) 
 

 سايل مورد نياز:و

 آب مقطر چيتل فورسپس (16و  14سندفولي )شماره  ست استريل حاوي )دو كاسه، شان پرفوره، پنبه و گاز(
 نرمال سالين  قيچي ماسك ننده )بتادين(كمحلول ضدعفوني

 سرنگ پدضدآب چسب  K-y jellyكننده استريل ماده لغزنده
  مالفه عدد 2دستكش استريل  استريل (urine Bag)كيسه ادرار 

 

 قادر به دستورالعمل

 انجام

قادر به انجام 

 با كمك

قادر به 

 انجام نبود

    .دستور پزشك را به دقت كنترل كرد  -1

    دستهاي خود را شست . -2

    وسايل مورد نياز را جمع آور ي كرد. -3

    . روش كار و هدف از انجام آن را براي بيمار توضيح داد  -4

    حريم خلوت بيمار را فرا هم كرد . -5*

بيمار را در وضعيت به پشت خوابيده قرار داد.به طوري كه زانوها خميده و  -6
 چرخيده باشد.رانها به طرف خارج 

   

مشمع و رويه را زير بيمار پهن كرد و لباس بيمار را خارج نمود و پاهاي مددجو -7
 (Drape)را به روش اصولي پوشاند . 

   

    .دستكش يكبار  مصرف تميز پوشيد -8

    ناحيه پرينه را با آب و صابون تميز كرد)مراقبت از پرينه به روش تميز(. -9

    خارج نمود و دستهاي خود را شست.دستكشها را  -13

    چراغ پايه دار را درمحل مناسبي قرار داد. -11

    روش استريل باز كرد.سيني استريل سندگذاري را روي ميز جلوي تخت به -12*

با استفاده از پنس مخصوص وسائل داخل سيني را مرتب كرد وسايل   -13*
 مناسب را در كاسة موجود در ست ريخت .مورد نياز را به ست اضافه كرد. محلول 

   

    دستكش استريل پوشيد. -14*

يك شان سوراخ دار ) پرفوره ( را روي پرينه طوري انداخت كه لبهاي  -15
 دستگاه تناسلي پيدا باشد .

   

    اگر از سند بجاي ماندني  ) فولي( استفاده مي كند بالون آن را امتحان كرد. -16

سانتي متر به ماده نرم كننده محلول در آب  5تا  5/2را به اندازه سر سند  -17*
 آغشته كرد.

   

با دست غير غالب )انگشت شست واشاره يا انگشت اشاره و وسطي ( لب  -18*
هاي كوچك دستگاه تناسلي را باز كرد به وسيله باال كشيدن لب هاي كوچك 

 مجراي خروج ادرار را نمايان كرد .

   

فاده از پنس و گلوله پنبه آغشته به محلول ضد عفوني كننده ابتدا با است -19
مجراي ادرار و سپس هر دو لب از باال بطرف پايين ضدعفوني كرد . از هر گلوله 

 پنبه فقط يكبار استفاده نمود.
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قادر به  دستورالعمل

 انجام

قادر به انجام 

 كمك

قادر به 

 انجام نبود

ور حاوي سند استريل را در وسط پاي بيمار پنس را كنار گذاشت، رسي -23
 نزديك پرينه قرار داد.

   

سند را طوري برداشت كه سرسند با دست تماس پيدا نكند و انتهاي آن را  -21*
 در رسيور قرار داد.

   

سانتيمتر تا خروج ادرار وارد مجرا كرد. درسند  5الي  3سند را به اندازه  -22*
 5/2/. الي 5مشاهده جريان ادرار، آن را به اندازه  بجا ماندني )فولي( به محض

 سانتيمتر ديگر نيز داخل مجراي ادرار وارد كرد .

   

با دست غير آلوده سند را نگهداشت تا مثانه خالي شود، در صورت لزوم  -23
 نمونه ادرار را در ظرف مخصوص جمع آوري كرد .

   

    امي آن را خارج نمود. اگر سند نالتون استفاده كرده است ، به آر-24

اگر از سند بجا ماندني ) فولي ( استفاده كرده بالون سند را بوسيله سرنگ و  -25
 آب مقطر ) طبق مقدار پيشنهاد شده كارخانه سازنده سند ( متسع نمود.

   

سند را به آرامي به منظور بررسي مقاومت آن، بعد از پر كردن بالون امتحان  -26
 كرد.

   

( وصل نمود . ( Urine bagكننده ادرار  سند را به كيسه جمع آوري -27
 كيسه را در سطح پايين تر از مثانه  قرار داد .

   

    سند را بوسيله چسب به سطح داخلي ران ثابت نمود . -28

    دستكشها را خارج نمود. وسايل را جمع آوري كرد و دستها راشست . -29

    ت قرار داد.بيمار را در وضعيت راح-33

اطالعات خود را در رابطه با نوع و اندازه سند زمان سندگذاري ، مقدار و  -31
مشخصه هاي ادرار و واكنش بيمار در زمان انجام دستورالعمل را گزارش و در 

 پرونده ثبت نمود.

   

  

 

  نام و نام خانوادگي دانشجو

 امضاء مربي امضاء دانشجو وزي  كارآم دفعات تجربه تاريخ امتياز استاندارد عملكرد

      12-16 آشنايي

      17-22 توانايي

      مورد به باال 23 عملكرد مطلوب
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 اكسيژن با كانول بيني زچك ليست  تجوي
O2  Therapy  c  Nasal  cannula 

 

 سايل مورد نياز:و

 قيچي  چسب  و شاخه بيني دسند  سيلندر اكسيژن يا اكسيژن مركزي همراه با مانومتر 
 ز يا پد چشمي گا اپليكاتور  تابلو سيگار كشيدن ممنوع دستگاه مرطوب كننده اكسيژن حاوي آب مقطر 

 

قادر به  دستـورالـعمل

 انجام

 قادر به

 انجام با كمك

قادر به 

 انجام نبود

دستور پزشك را جهت آگاهي از ميزان  نياز بيماربه اكسيژن را بررسي كرد و -1
 ز شده كنترل كرد .اكسيژن تجوي

   

    دستها را شست  -2

    وسايل مورد نياز را جمع آوري كرد . -3

بيمار را از روش كار آگاه نمود و از او خواست كه در هنگام اكسيژن درماني از  -4*
 طريق  بيني تنفس  كند.

   

ا در احتياطات ايمني را براي بيمار توضيح داد و عالمت سيگار كشيدن ممنوع ر -5
 محل مناسب نصب كرد .

   

    كانول بيني را توسط رابط به دستگاه اكسيژن درماني وصل كرد. -6

    دستگاه مرطوب كننده را از جهت داشتن آب مقطر تا خط نشانه بررسي كرد  . -7

( به تشكيل  3lit/minپيچ كنترل بر روي جريان منبع را باز كرد ) در حد  -8 *
مرطوب كننده توجه كرد .براي اطمينان از باز بودن كانول  حباب درون دستگاه

 بيني جريان هوا را با دست امتحان كرد .

   

    در صورت امكان بيمار را در وضعيت نيمه نشسته قرار داد.- 9*

مجاري بيني رااز نظر باز بودن مورد مشاهده قرار داد و درصورت نياز با -13
 اپليكاتور تميز كرد .

   

    جريان اكسيژن را طبق دستور پزشك تنظيم كرد . -11

كانول بيني را در مجاري بيني قرار داد بندكشي آن را از پشت گوشها  -12*
ردكرد و به پشت سر بيمار ثابت نمود ويا از پشت گوشها رد كرد وزير چانه ثابت 

 نمود .

   

بر روي  چنانچه كانول در بيني قرار نمي گرفت دوطرف آن را با چسب -13
 صورت ثابت كرد .

   

با استفاده از پد چشمي در زير كانول بيني بر روي گونه ها و گوش ها از  -14
 تحريك پوستي جلوگيري كرد .

   

وضعيت بيمار را از نظر ميزان اضطراب ، رنگ پوست و راحتي تنفس مورد  -15
 بررسي قرار داد .  

   

    شست .  وسايل را جمع آوري كرد و دستها را -16

اطالعات خود را در رابطه با شروع اكسيژن درماني و وضعيت بيمار گزارش  -17
 نمود و در پرونده ثبت كرد .
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  نام و نام خانوادگي دانشجو

 امضاء مربي امضاء دانشجو كارآموزي   دفعات تجربه تاريخ امتياز استاندارد عملكرد

      7-9 آشنايي

      13-13 توانايي

      مورد به باال 14 عملكرد مطلوب
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 چك ليست ساكشن كردن لوله تراكياستومي
 Tracheostomy  Suctioning 

 

 

 سايل مورد نياز:و

 ماسك شكل Yلوله رابط  سرم فيزيولوژي دستگاه ساكشن همراه با لوله رابط 
 گان در صورت نياز  عينك محافظ در صورت نياز  دستكش استريل  ، گازست استريل شامل: حوله، كاسه

 چيتل فورسپس  سند اكسيژن درماني يگ در صورت نياز وآمب جهت وسايل مصرف شدهرسيور 

 
 

قادر به  دستور العمل

 انجام

قادر به انجام 

 با كمك

قادر به 

 انجام نبود

    دستور پزشك را به دقت كنترل كرد .  -1

    ضعيت تنفسي  و ضرورت انجام ساكشن را بررسي كرد . و -2

    دستهاي خود را شست .  -3

    وسايل مورد نياز را جمع آوري كرد .  -4

    بيمار را شناسايي و روش كار و هدف از انجام آن را براي بيمار توضيح داد.  -5

    حريم خلوت بيمار را فراهم كرد .  -6

    بيمار را در وضعيت نيمه نشسته قرار داد . در صورت امكان  -7

ست استريل را به روش صحيح باز كرد و وسايل مورد نياز )ست استريل و  -8
 نرمال سالين ( به آن اضافه كرد . 

   

    دستگاه ساكشن را روشن كردوبر روي فشار مناسب تنظيم نمود. -9

    ماسك پوشيد . ) عينك و گان در صورت لزوم (  -13

    دستكش هاي استريل را پوشيد .  -11*

    حوله استريل را روي سينه بيمار قرار داد .  -12

سند استريل را در دست غالب قرار داد و دست غير غالب را بصورت  -13*
 تميز استفاده نمود . 

   

    سند را با روشي صحيح به تيوب ساكشن متصل كرد .  -14

رد و بادست استريل سند را در محلول نرمال سالين ساكشن را روشن ك -15*
 قرار داد 

   

براي  Lit/min 15-12با دست غير غالب اكسيژن درماني  در حدود -16
 بيمار شروع كرد . 

   

    از بيمار خواست تنفسي عميق داشته و سرفه كند .  -17

    پس از انجام چند تنفس عميق اكسيژن درماني را قطع كرد .  -18

براي ساكشن كردن درحالي كه سند عمل مكيودن را انجوام نموي داد )     -19*
شكل قرار ندارد و يا سند را فشوار داده ايوم ( بوه     Yدست روي انتهاي باز لوله 

 از طريق لوله تراكيا ستومي وارد ناي كرد cm 5 /12اندازه

   

كل ش Yبا قرار دادن شست دست غير غالب بر روي قسمت باز لوله  -23*
عمل ساكشن كردن را انجام داد و در حين ساكشن كردن سند را بين شست و 
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ثانيه در همان حال سند را خارج  13انگشت دست سبابه چرخانيد و بعد از مدت 
 كرد . 

 

قادر به  دستور العمل

 انجام

قادر به انجام 

 با كمك

قادر به 

 انجام نبود

فاصله گذاشت و از بيمار دقيقه بين دفعات ساكشن كردن  3تا  2 -21*
 خواست تنفس عميق داشته و سرفه كند . 

   

    با استفاده از نرمال سالين سند را در بين دفعات ساكشن كردن شست.  -22*

عمل ساكشن كردن را تا پاك شدن مجاري هوايي و برقراري تنفس  -23
 آرام  ادامه داد . 

   

استفاده از نرمال سالين شستشو  لوله هاي متصل به ساكشن را با سند و -24
 داد و ساكشن را خاموش نمود . 

   

سند را به دور انگشتان پيچيد و در همان حال دستكش را خارج كرد به  -25
 طوري كه سند داخل دستكش قرار گرفت و در كيسه نايلوني قرار داد . 

   

    بيمار را در وضعيت راحت قرار داد .  -26

    آوري كرد ودستها را شست .  وسايل را جمع -27

اطالعات خود را در رابطه با وضعيت تنفس , مقدار و نوع ترشحات را  -28
 گزارش نمود و در پرونده ثبت كرد . 

   

 

 

  نام و نام خانوادگي دانشجو

 امضاء مربي امضاء دانشجو كارآموزي   دفعات تجربه تاريخ امتياز استاندارد عملكرد

      11-16 آشنايي

      17-21 توانايي

      مورد به باال 22 عملكرد مطلوب
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 چك ليست تعويض پانسمان تراكياستومي 
      Tracheostomy  care ( Change  dressing) 

 

 سايل مورد نياز:و

 آب اكسيژنهمحلول  چتيل فورسپس ست استريل حاوي كاسه دو عدد، پنس، گاز، پنبه، كاتن اپليكاتور
 ماسك نوار گردنبند دستكش استريل پانسمان مخصوص تراكياستومي

  دستكش تميز محلول نرمال سالين جهت وسايل مصرف شدهرسيور 

    

قادربه  دستور العمل   

 انجام

قادر به انجام 

 با كمك

قادر به 

 انجام نبود

    دستور پزشك را به دقت كنترل كرد .  -1

    شست .  دستهاي خود را -2

    وسايل مورد نياز را جمع آوري كرد .  -3

    ام آن را براي بيمار توضيح داد بيمار را شناسايي كرد و روش كار و هدف از انج -4

    حريم خلوت بيمار را فراهم كرد  .  -5

    بيمار را در وضعيت نيمه نشسته قرار داد .  -6

    ماسك پوشيد .  -7

    ار مصرف پوشيد . دستكش يكب -8

    پانسمان اطراف لوله تراكياستومي را برداشت و در كيسه پالستيكي قرار داد.  -9

    دستكش را خارج كرد .  -13

    استريل را به روش صحيح باز كرد. وسايل و محلولهاي مورد نظر را اضافه نمود . ست -11

    دستكش استريل  پوشيد .  -12

هانه تراكياستومي را با گاز آغشته به نرمال سالين يا اپليكاتور پاك اطراف د -13*
 كرد. 

   

    اپليكاتور فقط يكبار استفاده كرد .  از هر گاز يا -14

    لبه خارجي و اطراف لوله خارجي تراكياستومي را تميز كرد .  -15*

    پوست ولبه لوله خارجي را با استفاده از گاز خشك كرد.  -16*

با استفاده از پانسمان استريل خشك اطراف لوله تراكياستومي را پوشاند.)از به  -17*
 كار بردن گازهاي چيده شده در اطراف لوله تراكياستومي خودداري كرد.( 

   

    باند يا نواردورگردن بيماررا با روش صحيح تعويض كرد .  -18

    دستكش را با روش صحيح خارج كرد .  -19

    يمار را دروضعيت راحت قرار داد . ب -23

    وسايل را جمع آوري كرد و دستها را شست .  -21

اطالعات خود را در رابطه با وضعيت زخم و نوع ترشحات گزارش نمود  -22
 ودرپرونده ثبت كرد . 

   

 

  نام و نام خانوادگي دانشجو

 امضاء مربي امضاء دانشجو كارآموزي   دفعات تجربه تاريخ امتياز استاندارد عملكرد
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      9-12 آشنايي

      13-17 توانايي

      مورد به باال 18 عملكرد مطلوب

 چـك ليسـت تعويض پا نسمـان استريل خشـك  
                       Applying  a Dry Sterile  Dressing 

 
 

 سايل مورد نياز:و

 محلول نرمال سالين  محلول ضدعفوني كننده بتادين  از و پنبه(عدد، پنس، گ 2ست پانسمان استريل )حاوي كاسه 
 استون ماسك چسب جهت وسايل مصرف شدهرسيور 

 چسب  قيچي  پد ضدآب دستكش استريل دستكش يك بار مصرف

       
 

قادر به انجام  قادر به انجام دستورالعمل

 با كمك

قادر به انجام 

 نبود

    ترل كرد.دستورالعمل پزشك را به دقت كن -1

    دستهاي خود را شست. -2

    وسايل مورد نياز را جمع آوري كرد.-3

    روش كار و هدف از انجام آن را براي بيمار توضيح داد. -4

    حريم خلوت بيمار را فراهم كرد . -5

و محل  بيمار را با پتوي حمام پوشاند و او را در وضع راحتي قرار داد -6
 ر مالفه خارج كرد.زخم  را  از زي

   

    مشمع و رويه را در زير ناحيه مورد نظر قرار داد.  -7

    كيسه پالستيكي )جهت پانسمان كثيف ( دردسترس قرار داد. -8

    ماسك پوشيد . -9

    دستكش يكبار مصرف پوشيد. -13

    .نوارچسب پانسمان را بااستفاده ازپنبه استون ازپوست جداكرد -11

پانسمان كثيف را بدون آلوده كردن سطح خارجي كيسه پالستيكي  -12
 در داخل آن قرار داد.

   

    دستكش ها را خارج كرد ودرون كيسه پالستيكي قرار داد. -13

ست پانسمان استريل را به روش صحيح باز كرد.محلول مورد نظر  -14*
 را در كاسه ريخت وسايل مورد نياز را به ست اضافه نمود

   

    دستكش استريل پوشيد . -15

اليه زيرين پانسمان را كه برروي زخم قرار دارد با استفاده از يك  -16*
سانتيمتر  13 -15پنس استريل يا دستكش استريل برداشت و از فاصله 

 بداخل كيسه پالستيكي انداخت.

   

    زخم را از نظر نوع، مقدار و بوي ترشحات بررسي كرد. -17*

   هاي م يا برش جراحي را با پنس استريل يا دستكش استريل با گلولهزخ -18*
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پنبه آغشته به محلول ضد عفوني كننده از باال به پايين و يا از مركز به طرف 
 خارج تميز كرد .

از هر گلوله پنبه يا تكه گاز، فقط يكبار جهت تميز كردن استفاده  -19*
 كرد.

   

 

در به انجام قا قادربه انجام دستور العمل

 باكمك

قادر به انجام 

 نبود

در صورت وجود درن در زخم ، آن را پس از تميز كردن زخم  -23*
 بصورت چرخشي از مركز بطرف خارج تميزكرد. 

   

    با استفاده از گاز خشك زخم را خشك كرد. -*21

با استفاده از پنس استريل يا دستكش استريل زخم را با گاز  -*22
 مركز زخم به طرف خارج پوشاند .استريل از 

   

    دستكش رابا روش صحيح خارج كرد. -23

    پانسمان را با استفاده  از چسب يا باند در محل  ثابت كرد . -24

    بيمار را در وضعيت راحت قرار داد. -25

    وسايل را جمع آوري كرد و دستها را شست. -26

اهر زخم ، نوع و ميزان ترشحات را اطالعات خود را در رابطه با ظ -27
 گزارش نمود ودر پرونده ثبت نمود

   

 
 

  نام و نام خانوادگي دانشجو

 امضاء مربي امضاء دانشجو كارآموزي   دفعات تجربه تاريخ امتياز استاندارد عملكرد

      11-15 آشنايي

      16-21 توانايي

      22 عملكرد مطلوب
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 چك ليست آماده كردن داروي خوراكي

 

 سايل مورد نياز:و

 ليوان آب ظرف مخصوص انتقال دارو (رها )مژظرف مدرج براي شربت كارت دارويي
    (N/G tubeواقع داشتن من چيني )در وها

      

قادر به  دستور العمل  

 انجام

قادر به انجام 

 با كمك

قادر به 

 انجام نبود

    ي دستور داده شده را پيدا كرد . ) كمد داروئي يا يخچال ( شيشه محتوي دارو -1

    برچسب روي شيشه دارو را بدقت براي اولين بار خواند .  -2*

    شيشه دارو را از قفسه بيرون آورد .  -3

برچسب روي شيشه دارو را با كارت دارويي براي دومين بار مقايسه نمود . )نام  -4*
 , تاريخ مصرف و ..... (دارو , مقدار دارو 

   

درب شيشه داروئي را باز كرد و قرص يا كپسول را با روش صحيح آماده و در  -5
 ظرف مخصوص قرار داد . 

   

قرص ها وكپسولهايي كه داراي پوشش خارجي بودند تا زمان تجويز به مددجو از  -6
 پوشش خود خارج نكرد. 

   

نسيون بود . شيشه دارو را قبل از مصرف در صورتيكه دارو بشكل مايع سوسپا -7
 خوب تكان داد سپس درب شيشه را باز كرد و درب شيشه  را واژگون گذاشت . 

   

شيشه دارويي را طوري در دست گرفت كه برچسب دارو در كف دست غالب فرد  -8
 قرار داشت .

   

ابل مقدار صحيح داروي مايع را از داخل شيشه بداخل ظرف مدرج كه درمق -9
 چشمش بود ريخت . 

   

    ظرف داروئي آماده شده را روي كار ت داروئي مددجو قرار داد.  -13

اطراف شيشه دارو را با يك قطعه گاز مرطوب تميز كرد و سپس درب آن را  -11*
 بست . 

   

    بر چسب شيشه دارو را براي سومين بار خواند و سپس در قفسه قرار داد .  -12

    فسه دارو را قفل كرد و كليد آن را به پرستار مسئول تحويل داد . درب ق -13

 
 

  نام و نام خانوادگي دانشجو

 امضاء مربي امضاء دانشجو كارآموزي   دفعات تجربه تاريخ امتياز استاندارد عملكرد

      مورد 5-7 آشنايي

      مورد  8-9 توانايي

مورد بوه   13 عملكرد مطلوب
 باال
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 چك ليست تجويز داروي خوراكي

P.O Medication 
 سايل مورد نياز:و

 ليوان آب داروهاي مورد نياز كاردكس بيمار كارت دارويي
   پرونده بيمار جهت وسايل مصرف شدهرسيور 

        

قادر به  دستور العمل 

 انجام

قادر به انجام 

 با كمك

قادر به 

 انجام نبود

كس مطابقت داد. پنج نكته صحيح كارت را با كارت دارويي را با كارد -1*
 ،روش صحيح ،مقدار صحيح ،داروي صحيح ،كنترل كرد )بيمار صحيح كاردكس

 زمان صحيح(

   

    وسائل كار را آماده كرد .  -2

    دستها را شست .  -3

    دارو را طبق چك ليست آماده كردن داروي خوراكي آماده نمود.  -4

    ئي و با وي ارتباط بر قرار كرد ) از مددجو نام او را سئوال كرد .( مددجو را شناسا -5

    كارت دارويي را با دارو و مددجو كنترل نمود .  -6

    هدف و نحوه مصرف دارو را برا ي مددجو شرح داد .  -7

در صورت امكان مددجو را در وضعيت مناسب قرار داد )نشسوته يوا بوه پهلوو      -8*
 خوابيده( 

   

    ليوان آب را در اختيار مددجو قرار داد .  -9

    از مددجو خواست كه دارو را يكي يكي بخورد .  -13*

    نزد بيمار ماند تا كامال داروي خود را بخورد .  -11

    راحتي وضعيت مددجو را بررسي كرد .  -12*

    وسائل كار راجمع آوري نمود و به محل اول برگرداند .  -13

    دستها را شست .  -14

    جريان عمل را در پروند ه  مددجو ثبت و گزارشات الزم را ارائه نمود .  -15

    كارت هاي داروئي را در محل خود قرار داد .  -16

 
 
 

  نام و نام خانوادگي دانشجو

 امضاء مربي امضاء دانشجو كارآموزي   دفعات تجربه تاريخ امتياز استاندارد عملكرد

      مورد   7-9 آشنايي

      مورد 13-13 توانايي

      مورد به باال 14 عملكرد مطلوب
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 چك ليست آماده كردن سرنگ

 

 سايل مورد نياز:و

    سرنگ در اندازه مناسب 

 

قادر به  دستور العمل

 انجام

قادر به انجام 

 با كمك

قادر به انجام 

 نبود

    يق انتخاب نمود . سرنگ را متناسب با نوع تزر -1*

تاريخ مصرف(  ،خشك بودن ،سرنگ را از نظر استريليتي )سالم بودن بسته -2*
 چك كرد . 

   

سرنگ را از محل مخصوص بازكرد. )دقت در رعايت نكات استريليتي  -3*
 نمود .( 

 سوزن رابر روي سرنگ متصل نمود و آن را محكم كرد . 

   

    را امتحان نمود. )داخل بسته( با عقب كشيدن پيستون سرنگ -4*

  
 

  نام و نام خانوادگي دانشجو

 امضاء مربي امضاء دانشجو كارآموزي   دفعات تجربه تاريخ امتياز استاندارد عملكرد

      مورد 1-2    آشنايي

      مورد 2-3 توانايي

      مورد4 عملكرد مطلوب
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 Snap                     پول خط دار   چك ليست آماده كردن آم
 

 سايل مورد نياز:و

  گاز جهت وسايل مصرف شدهرسيور  پنبه الكل آمپول

 

قادر به  دستور العمل

 انجام

قادر به انجام 

 با كمك

قادر به 

 انجام نبود

با حركت چرخشي و يا زدن چند ضربه به گردن آمپول سعي در جمع كردن دارو در  -1*
 آمپول نمود .  قسمت پائين

   

يك گلوله پنبه آغشته به الكل را برداشت و آنرا فشرد . سپس دور گردن آمپول را با  -2*
 اين پنبه ضد عفوني كرد . 

   

نمود با فشار انگشتان در در حاليكه اطراف گردن آمپول را با پنبه الكلي محافظت مي -3*
 و قسمت جدا شده را در رسيور انداخت .  جهت داخل يا خارج سر آمپول را از بدنه جدا نمود

   

 

  نام و نام خانوادگي دانشجو

 امضاء مربي امضاء دانشجو كارآموزي   دفعات تجربه تاريخ امتياز استاندارد عملكرد

      مورد 1 آشنايي

      مورد 2 توانايي

      مورد 3 عملكرد مطلوب

 

  آمپول بدون خط   -ب

 جهت وسايل مصرف شدهرسيور  تيغ اره گاز پنبه الكل آمپول

                                                      

قادر به  دستور العمل

 انجام

قادربه انجام 

 با كمك

قادر به 

 انجام نبود

با حركت چرخشي و يا زدن چند ضربه انگشت به گردن آمپول سعي در جمع كردن  -1*
 .دارو در قسمت پائين آمپول نمود 

   

    يك گلوله پنبه آغشته به الكل را برداشت و الكل اضافي آن را با فشار دادن گرفت .  -2*

    دور گردن آمپول را با پنبه الكل ضد عفوني كرد.  -3*

گردن آمپول را در حاليكه با پنبه الكلي حمايت ميكرد بوسيله اره ضد عفوني شده  -4*
 خراش داد . 

   

اف گردن آمپول را با پنبه الكلي محافظت ميكرد با فشار انگشتان درحاليكه اطر -5*
بطرف خارج سر آمپول را از بدنه بطور منظم جدا نمود و قسمت جدا شده را در رسيور 

 انداخت. 

   

 

  نام و نام خانوادگي دانشجو

 امضاء مربي امضاء دانشجو كارآموزي  دفعات تجربه تاريخ امتياز استاندارد عملكرد
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      مورد 2 شناييآ

      مورد 3 توانايي

      مور د به باال 4 عملكرد مطلوب

 چك ليست كشيدن دارو از آمپول

 

 سايل مورد نياز:و

 برچسب    سرنگ مناسب   آمپول

  

قادر به  دستور العمل

 انجام

قادر به انجام 

 با كمك

قادر به 

 انجام نبود

    ور مستقيم به عقب كشيد . سرنگ را برداشت و درپوش سوزن را بط -1*

    آمپول را در بين دو انگشت سبابه و وسط دست غير غالب خود قرار داد .  -2*

    سوزن را وارد آمپول كرد دقت نمود كه به اطراف آمپول برخورد ننمايد .  -3*

    اقدام به كشيدن مقدار صحيح دارو در سرنگ نمود .  -4*

ول بيرون آورد و سرنگ را مستقيم جلو چشم خود نگه داشت سوزن را از داخل آمپ -5*
 پيستون را كمي عقب كشيد. 

   

هواي داخل سرنگ را تخليه نمود . صحت مقدار دارويي را كه كشيده بود بررسي  -6*
 نمود . عنوان نمود كه در صورت نياز سوزن تعويض ميگردد. 

   

    در پوش سوزن را روي سوزن قرار داد .  -7*

    سرنگ را درون پوشش محافظ قرار داد .  -8*

 
  نام و نام خانوادگي دانشجو

 امضاء مربي امضاء دانشجو كارآموزي   دفعات تجربه تاريخ امتياز استاندارد عملكرد

      مورد 3-4 آشنايي

      مورد 5-6 توانايي

      مورد به باال 7 عملكرد مطلوب
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 يدن دارو از ويال چك ليست كش  -ج

 

 سايل مورد نياز:و

 برچسب    سرنگ مناسب    ويال

 

قادر به  دستور العمل

 انجام

قادر به انجام 

 با كمك

قادر به 

 انجام نبود

 درپوش فلزي ويال را بوسيله اره و با روش صحيح جدا كرد .  -1
 يك گلوله پنبه آغشته به الكل را برداشت و الكل اضافي آنرا گرفت . -
 با حركت دوراني در پوش ويال را ) روي الستيك ( از مركز به اطراف ضد عفوني كرد. -

   

    سرنگ را برداشت . درپوش سوزن رابطور مستقيم عقب كشيد .  -2

    حاليكه ويال روي ميز قرار دارد سوزن را وارد مركز دايره وسط در پوش ويال كرد .  در -3

نگ ، سوزن و ويال را همگي بطور مستقيم گرفت بطوريكه ويال را واژگون كرد . سر -4
 سوزن كامال داخل محلول قرار داشت اقدام به كشيدن مقدار صحيح دارو كرد . 

   

صحت  3ويال را بحالت عادي برگرداند و سرنگ و سوزن را از داخل آن بيرون آورد  -5
 مقدار داروئي را كه كشيده بود بررسي كرد . 

   

 
 

  م خانوادگي دانشجونام و نا

 امضاء مربي امضاء دانشجو كارآموزي   دفعات تجربه تاريخ امتياز استاندارد عملكرد

      مورد 1-2    آشنايي

      مورد 3-4 توانايي

      مورد 5 عملكرد مطلوب
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                 چك ليست تزريق عضالني

      Intramuscular  Injection 
 

 سايل مورد نياز:و

 سرنگ و نيدل مناسب داروي تزريقي كاردكس كارت دارويي
 دستكش تميز جهت وسايل مصرف شدهرسيور   نبه الكل برچسب دارويي

   پرونده بيمار سطل مخصوص وسايل تميز

 

قادر به  دستورالعمل  

 انجام

قادر به انجام 

 با كمك

قادر به 

 انجام نبود

باكاردكس مطابقت داد و پنج نكته صحيح را كنترل نمود. كارت دارويي را  -1*
 )بيمار صحيح، داروي صحيح، روش صحيح، زمان صحيح، مقدار صحيح( 

   

    دستها را بدقت شست .  -2

    وسائل كار را فراهم كرد .  -3

    طبق چك ليست آماده كردن داروهاي تزريقي دارو را آماده كرد.  -4

    سائي كرد و نام او را سئوال نمود و با وي ارتباط برقرار كرد . مددجو را شنا -5*

دارو و مددجو را كنترل نمود و جريان عمل را براي  –مجددا كارت داروئي -6*
 مددجو توضيح داد و وي را توجيه نمود . 

   

    خلوت مددجو را فراهم كرد .  -7

    دستكش ها  را  پوشيد .  -8

    وضعيت مناسب قرار داد .  مددجو را در -9*

    پوشش محل مورد نظر را كنار زد .  -13

    محل تزريق را از نظر سالمتي بررسي نمود .  -11

    يك گلوله پنبه آغشته به الكل را برداشت و الكل اضافي آنرا فشرد .  -12

    محل تزريق را بصورت دوراني از مركز به اطراف ضد عفوني  نمود.  -13*

    پنبه الكلي را بين انگشتان سوم و چهارم نگه داشت .  -14*

    سرنگ را از داخل پوشش در آورد .  -15

    در پوش سوزن را بطور مستقيم عقب كشيد .  -16

    سرنگ را بطور صحيح در دست گرفت ) بشكل وسيله نوشتاري (  -17*

    كرد .  پوست محل تزريق را با دست غير غالب حمايت -18*

    بطور آرام و سريع وارد عضله نمود .  93سوزن متصل به سرنگ را با زاويه -19*

در حاليكه سرنگ را با دست غير غالب در محل ثابت كرده بود اقدام به  -23*
 آسپيره كردن نمود . 

   

    دارو را به آهستگي تزريق نمود  -21*

    طه  تزريق قرار داد . پنبه الكل بين انگشتان را روي نق -22*

    سرنگ و سوزن را در همان راستاي تزريق  بيرون كشيد .  -23*

    محل تزريق را با پنبه الكل فشار داد .  -24
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سرنگ و سوزن بدون در پوش را در ظرف مخصوص سرنگ وسوزنهاي  -25*
 آلوده قرار داد دستكش ها را خارج كرد . 

   

    مناسب قرار داد . مددجو را در وضعيت  -26

 
 

قادر به  دستورالعمل  

 انجام

قادر به انجام 

 با كمك

قادر به 

 انجام نبود

    پاراوان را كنار زد .  -27

    وسائل را جمع آوري كرد و به جاي اول برگرداند .  -28

    دستها را شست .  -29

    انجام عمل را در پرونده مددجو ثبت كرد .  -33

    ت قابل ذكر دستور العمل را گزارش نمود . نكا -31

 
 

  نام و نام خانوادگي دانشجو

 امضاء مربي امضاء دانشجو كارآموزي   دفعات تجربه تاريخ امتياز استاندارد عملكرد

      مورد 12 -18 آشنايي

      مورد 19-23 توانايي

      مورد به باال 24 عملكرد مطلوب
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        چـك ليســت تزريـق زير جلــدي 

     Subcutaneous  Injection    (S/C)  
 

 سايل مورد نياز:و

 سرنگ و نيدل مناسب داروي تزريقي كاردكس كارت دارويي
 دستكش تميز  جهت وسايل مصرف شدهرسيور  پنبه الكل برچسب دارويي

   پرونده بيمار سطل مخصوص وسايل تميز

 

قادر به  دستورالعمل

 انجام

قادر به انجام 

 با كمك

قادر به 

 انجام نبود

 –پنج نكته صحيح كارت دارويي را باكاردكس مطابقت داد . )بيموار صوحيح    -1*
 روش صحيح  (  –مقدار صحيح  –زمان اجراي صحيح  –داروي صحيح 

   

    دستها را به دقت  شست . -2

    وسائل كار را آماده نمود .  -3

    طبق چك ليست آماده كردن داروهاي تزريقي دارورا آماده كرد. -4

مددجو را شناسايي نمود و پس از ارتباط با وي جريان عمل را بوراي موددجو    -*5
 توضيح داد . 

   

    كارت (  –دارو  –مرحله سوم كنترل را انجام داد ) مددجو  -6*

    خلوت مددجو را فراهم نمود .  -7

    مددجو را در وضعيت مناسب قرار داد .  -8

    دستكشها را پوشيد .  -9

    آستين مددجو را با ال زد .  -13

    محل  صحيح تزريق را مشخص نمود . ) باالي بازو (  -11*

    محل تزريق را از نظر سالمتي بررسي نمود .  -12

    اضافي آنرا فشرد . يك گلوله پنبه آغشته به الكل را برداشت و الكل  -13

محل تزريق را بصورت دوراني از مركز به اطراف ضد عفوني نموود و صوبر    -14*
 كرد تا خشك شود . 

   

پنبه آغشته به الكل را در بين انگشتان سوم و چهارم دست غير غالب قورار   -15*
 داد . 

   

    سرنگ را از داخل پوشش بيرون آورد .  -16

    ا بطور مستقيم عقب كشيد و آن را در رسيور قرار داد . در پوش سوزن ر -17

سرنگ را بطور صحيح در دست غالب قرار داد ) قسمت مورب سوزن بطرف  -18*
 باال برد .( 

   

    ا دست غير غالب خود حمايت نمود بازوي محل تزريق دست مددجو را ب -19*

سوزن زاويه مناسبي را بين  با توجه به ميزان بافت زير جلدي مددجو و طول -23*
 درجه ( 45 -93نقطه تزريق و سوزن انتخاب نمود )
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    سوزن را براحتي , آرام و سريع وارد بافت زير جلدي نمود .  -21*

در حاليكه سرنگ و سوزن را در محل ثابت كرده بود اقدام به آسپيره كردن  -22*
 نمود ) بجز هپارين ( 

   

 
 

به قادر  دستور العمل

 انجام

قادر به انجام 

 كمك

قادر به 

 انجام نبود

    دارو را به آهستگي تزريق كرد .  -23*

    پنبه الكل را در محل ورود سوزن به بافت قرار داد .  -24*

    محل تزريق را فشار داد -25

سرنگ و سوزن بدون در پوش را در ظرف مخصوص سوزنهاي آلوده  -26*
 انداخت . 

   

    كشها را در آورد .) در صورت پوشيدن ( دست -27

    مددجو را در وضعيت مناسب قرار داد  واحد وي را مرتب نمود -28

    پاراوان را كنار زد .  -29

    وسائل كار را جمع آوري نمود و درجاي مربوطه قرار داد.  -33

    دستها را شست .  -31

    نمود و نكات قابل ذكر را گزارش نمود . انجام عمل را در پرونده مددجو ثبت  -32

 

 

  نام و نام خانوادگي دانشجو

 امضاء مربي امضاء دانشجو كارآموزي   دفعات تجربه تاريخ امتياز استاندارد عملكرد

      مورد 13-18 آشنايي

      مورد 19-25 توانايي

      مورد به باال 26 عملكرد مطلوب
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 Interadermal Injection ( ID Injection ) ك ليست تزريق داخل جلديچ
 
 

 سايل مورد نياز:و

 سرنگ و نيدل مناسب داروي تزريقي كاردكس كارت دارويي
 دستكش تميز جهت وسايل مصرف شدهرسيور   پنبه الكل برچسب دارويي

   پرونده بيمار سطل مخصوص وسايل تميز

          
   

ادر به ق دستورالعمل

 انجام

قادر به انجام 

 با كمك

قادر به 

 انجام نبود

    كارت دارويي را با كاردكس مددجو مطابقت داد و پنج نكته صحيح را كنترل نمود.  -1*

    دستها را بدقت شست .  -2

    وسائل كار را فراهم نمود .  -3

     طبق چك ليست آماده كردن داروهاي تزريقي دارو را آماده كرد -4

    مددجو را شناسائي كرد و نام او را سئوال كرد .  -5*

چگونگي كار و عالئم .)جريان عمل را براي مددجو توضيح و وي را توجيه كرد -6
 حساسيت( 

   

    به وضعيت مناسب مددجو توجه كرد .  -7

    دارو  و مددجو را كنترل كرد .  –مجدداً  كارت دارويي  -8*

    را پوشيد . دستكش ها  -9

    خلوت مددجو را فراهم نمود .  -13

    آستين مددجو را باال زد.  -11

محل تزريق را مشخص و از نظر سالمت پوست رابررسي نمود )سطح داخلي  -12*
 ساعد( 

   

با يك قطعه پنبه آغشته به الكل محل تزريق را بصورت دوراني ضد عفوني نمود  -13*
و سپس پنبه را در بين انگشت سوم و چهارم خود نگه داشت و صبر  )از مركز به اطراف(

 كرد تا الكل خشك شود 

   

سرنگ را از داخل پوشش در آورد و مجددا بررسي نمود و در پوش سوزن را بطور  -14
 مستقيم عقب كشيد , در پوش را در رسيور قرار داد.

   

    قرار داد.سرنگ را بين شست و چهار انگشت دست غالب خود  -15*

درحاليكه كف دست مددجو بطرف باال بود پوست محل تزريق را با دست غير  -16*
 غالب حمايت كرد . 

   

دقت كرد كه قسمت اريب سوزن متصل به سرنگ بطرف باال باشد سپس با زاويه  -17*
 سوزن را از اليه فوقاني پوست عبور داد و وارد جلد نمود.  15

   

دست مددجو قرار داد و با انگشت شست سرنگ را  در محل ثابت  سرنگ را روي -18*
 كرد ) از آسپيره كردن خودداري كرد ( . 

   

 



 53 

قادر به  دستورالعمل

 انجام

قادر به انجام 

 با كمك

قادر به 

 انجام نبود

دارو را به آرامي تزريق نمود بطوريكه يك برجستگي كوچك در محل تزريق  -19*
 ايجاد شود . 

   

بسرعت  در حاليكه خالف جهت  ورود سوزن بر روي پوست كشش ايجاد كرد -23*
 سوزن را خارج نمود . 

   

در صورت لزوم به آرامي و بدون فشار با پنبه آغشته به الكل محل تزريق را  -21*
 خشك كرد . 

   

    سوزنهاي آلوده قرار داد  سرنگ و سوزن بدون درپوش را در محل مشخص -22*

    ش ها را بيرون آورد . دستك -23

    سانتي متر دايره كشيد .  1دور محل تزريق تست حساسيت به شعاع  -24

    پاراوان را كنار زد , وسايل را جمع آوري نمود .  -25

    وضعيت راحتي براي مددجو فراهم كرد .  -26

    دستها را شست .  -27

    .  انجام عمل را در پرونده مددجو ثبت كرد -28

    جريان عمل را گزارش نمود .  -29

 

 
 

  نام و نام خانوادگي دانشجو

 امضاء مربي امضاء دانشجو كارآموزي   دفعات تجربه تاريخ امتياز استاندارد عملكرد

      مورد 12-16 آشنايي

      مورد 17 -22 توانايي

      مورد به باال 23 عملكرد مطلوب
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 Intravenous  injection  (I .V. Injection)  ست تزريق داخل وريديچك لي

 

 سايل مورد نياز:و

 قيچي چسب سرم دستور داده شد آنژيوكت كاردكس  (I & Oبرگه كنترل سرم )برگه 
  پنبه الكل پايه سرم يا گارو تورنيكت  پدضد آب ست سرم  جهت وسايل مصرف شدهرسيور 

  يماربپرونده  سطل مخصوص وسايل تيز برچسب سرم ش تميزدستك بتادين در صورت نياز

     

قادر به  دستور العمل

 انجام

قادر به انجام 

 با كمك

قادر به 

 انجام نبود

سرم صحيح  –پنج نكته برگه سرم را با كاردكس كنترل نمود ) بيمار صحيح  -1*
 زمان صحيح (  –روش مصرف صحيح  –مقدار صحيح  –

   

    قت شست . دستها را بد -2

وسائل كار را فراهم نمود . ) با استفاده از برگه مخصوص سرم صحيح را انتخاب  -3
 نمود ( وسائل را به كنار تخت مددجو برد . 

   

    مددجو را شناسائي كرد و از مددجو نام او را سئوال كرد .  -4*

 جريان عمل را براي مددجو توضيح داد و وي راتوجيه نمود .  -5*
 مرحله سوم كنترل را انجام داد ) سرم و كارت مددجو ( 

   

پوشش ست وريدي را بررسي و بست را از داخل بسته خارج كرد و پيچ  -6*
خوردگي  را صاف و كلمپ را نزديك به محفظه قطره زن برد و آن را مسدود كرد . 

 دقت كرد كه ابتدا و انتهاي ست استريل بماند 

   

 –مقدار  –نوع  –ل داخل وريدي را بررسي ) استريليتي بطري حاوي محلو -7*
 تاريخ مصرف ( و در پوش آن را برداشته و درب بطري را ضد عفوني كرد . 

   

در پوش سر لوله ست را برداشت و نوك آن را با فشار وارد مركز دايره درب  -8
 بطري نمود .كامال تكنيك استريليتي را رعايت كرد . 

   

ل را به پايه سرم آويزان كرد . دقت در ارتفاع پايه سرم تا سطح بطري محلو -9
 متر (  1تخت مددجو كرد ) ارتفاع 

   

    محفظه قطره زن را به آرامي فشار داد تا نيمي از آن از محلول وريدي پر شد .  -13

در پوش قسمت انتهاي ست را برداشت و آنرا داخل رسيور گرفت و با دست  -11*
روي ست را باز كرد . در تمام مدت دقت در حفظ تكنيك استريليتي غالب كلمپ 

 –داشت و اجازه داد كه هواي داخل ست با خروج چند قطره از محلول تخليه شود 
كلمپ را بست و در پوش را روي انتهاي ست قرار داد )همچنان تكنيك استريليتي را 

 ( .رعايت كرد

   

    سرم چسباند .  برچسب مشخصات را نوشت و روي بطري -12

برچسب ديگري كه نشان دهنده تاريخ و ساعت وصل كردن ست سرم بود  -13
 روي ست سرم نصب كرد . 

   

    قطعات مناسب چسب جهت ثابت كردن سوزن وريدي آماده كرد .  -14

    خلوت مددجو را فراهم نمود .  -15

ا انتخاب كرد و آن را وضعيت مددجو را بررسي و محل مناسب تزريق وريدي ر -16
 از نظر سالمتي بررسي نمود . 
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قادر به  دستور العمل

 انجام

قادر به انجام 

 با كمك

قادر به 

 انجام نبود

    پد ضد آب را در زير محل مورد نظر قرار داد .  -17

    دستكش ها را پوشيد .  -18

حيح روي از نقطه تزريق بشكل ص cm 15-13تورنيكت را به فاصله   -19*
 دست مددجو بست . 

   

    وريد مورد نظر را بررسي نمود .  -23*

پوست محل تزريق را با پنبه آغشته به بتادين از مركز به اطراف دوراني ضد  -21*
 (  cm  5 عفوني كرد ) به وسعت

   

    دقيقه محل مورد نظر را با پنبه آغشته به الكل تميز كرد. 1پس از  -22*

آنژيوكت را كه قبال بررسي كرده بود با حفظ تكنيك استريليتي از سوزن  -23
 و  در پوش آن را برداشت .  پوشش خارج كرد و بشكل صحيح در دست غالب گرفت

   

كشيد و قسمت اريب سوزن در حاليكه پوست محل تزريق رابطرف پايين مي -24*
 يد كرد . و ور درجه وارد پوست 15-33بطرف باال بود سوزن را با زاويه

   

به محض آشكار شدن خون در آنژيوكت سوزن را عقب كشيد و لولة  -25*
 آنژيوكت را بطرف وريد هدايت كرد . 

   

    تورنيكت را باز كرد .  -26*

پوشش محافظ انتهاي ست سرم را برداشت و براي متصل كردن به آنژيوكت  -27
 آماده كرد . 

   

گشتان دست غير غالب فشار دادو سوزن را بيرون پوست محل تزريق را با ان -28*
 كشيد. انتهاي ست سرم را به لوله آنژيوكت متصل نمود . 

   

    جريان سرم را بر قرار نمود و محل تزريق وريدي را بررسي نمود .  -29

    در صورت نياز محل تزريق را تميز كرد .  -33

    دستكش ها را خارج نمود .  -31

زريق را با چسب ثابت نمود و روي قطعه چسب آخر مشخصات الزم محل ت -32
 تزريق را ثبت نمود. )در صورت نياز دست مددجو را با آتل ثابت نمود( .

   

    قطرات سرم را تنظيم نمود .  -33

    مددجو را در وضعيت راحت قرار داد و پاراوان را كنار كشيد .  -34

    اول برگردانيد .  وسائل را جمع كرد و به محل -35

    دستها را شست .  -36

    ثبت نمود .   I & Oجريان عمل را در پرونده و برگه  -37

    انجام عمل را گزارش كرد .  -38

 

 

  نام و نام خانوادگي دانشجو

 امضاء مربي امضاء دانشجو كارآموزي   دفعات تجربه تاريخ امتياز استاندارد عملكرد

      مورد  15-22 آشنايي

      مورد  23-29 توانايي

      مورد به باال 33 عملكرد مطلوب

 

 



 56 

 چك ليست دارو دادن از راه وريدي
  Administering IV Medicaion (IV Bolus- IV Push) 

 

 سايل مورد نياز:و

 سرنگ و نيدل مناسب  داروي دستور داده شده پنبه الكل كاردكس  كارت دارويي
 برچسب دارويي دستكش تميز  سرنگ حاوي نرمال سالين در صورت نياز سايل مصرف شدهجهت ورسيور 

  سرنگ حاوي هپارين رقيق شده در صورت نياز  سطل مخصوص وسايل تيز 

 

قادر به 

 انجام نبود

قادر به انجام 

 باكمك

قادر به 

 انجام

 دستورالعمل

 صحيح را كنترل كرد.(كارت داروئي را با كاردكس مطابقت داد )پنج نكته  -1   

 دستها را به قت شست. -2   

 وسايل كار را آماده كرد. -3   

 طبق چك ليست آماده كردن داروهاي تزريقي، دارو را آماده كرد. -4   

.در صورت وجود هپارين الك، طبق چك ليست آماده كردن داروهاي تزريقي، -5   
واحد هپارين  133فاده از سرنگ انسولين، هپارين و نرمال سالين را آماده كرد. )با است

 سي سي رساند.( 1را به حجم 

 مددجو را شناسايي كرد ) از مددجو نام او را پرسيد و با كارت دارويي مطابقت دارد. -6   

 دستورالعمل را براي مددجو توضيح داد و وي را توجيه كرد. -7   

داروي مورد نظر ) از جمله اندازه مراقبتهاي پرستاري و بررسي هاي مربوط به  -8   
 گيري فشارخون و نبض، بررسي نتايج آزمايشات و ..... ( را انجام داد.

محل ورود انژيوكت را از نظر عالئم نشت زيرجلدي )تورم، سدري، درد و رنگ  -9   
 پريدگي( و التهاب )قرمزي، گرمي، تورم و درد سوزشي( بررسي كرد.

 .دستكش تميز پوشيد -13   

مسير وريد را از نظر بازبودن بررسي كرد )در صورت وجود هپارين الك پس از  -11   
ضدعفوني كردن دريچه آنژيوكت، سرنگ حاوي سرم فيزيولوژي را به آن وصل كرده 

 و اسپيره كرد.(

 ميلي ليتر محلول سرم فيزيولوژي را تزريق كرد. 5/1-2در صورت لزوم  -12   

حلول وريدي در جريان است، با بستن كلمپ ست سرم، جريان در صورتي كه م -13   
 را قطع كرد.

 در صورتي كه تاكنون دريچه آنژيوكت ضدعفوني نشده، آن را ضدعفوني كرد. -14   

دارو را به دريچه آنژيوكت وصل كرده و دارو را در مدت زمان  يسرنگ محتو -15   
 معين تزريق كرد.

ق دارو، بيمار را از نظر هر گونه واكنش نامطلوب به دارو در حين و پس از تزري -16   
 بررسي كرد.

 پس از تزريق دارو، كلمپ ست سرم را باز كرده، جريان سرم را برقرار كرد. -17   

 در صورت استفاده از هپارين الك، آنژيوكت را با سرم فيزيولوژي شستشو داد. -18   

، سرنگ حاوي هپارين را به آنژيوكت وصل در صورت استفاده از هپارين الك -19   
 سي سي از آن را تزريق كرد. 5/3-1كرده و 

وسايل را جمع آوري كرده، سرنگ و نيدل را در ظرف مخصوص وسايل تيز  -23   
 انداخت.

 كرده و نكات ضروري را به وي آموزش داد. ربا بيمار ارتباط برقرا -21   
 دستها را شست. -22   
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 يز دارو را در پرونده ثبت و نكات الزم را گزارش كرد.تجو -23   

 

  نام و نام خانوادگي دانشجو

 امضاء مربي امضاء دانشجو كارآموزي   دفعات تجربه تاريخ امتياز استاندارد عملكرد

      مورد  13-13 آشنايي

      مورد  14-18 توانايي

      مورد به باال 19 عملكرد مطلوب
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 چك ليست دارو دادن از راه وريدي )انفوزيون وريدي(
Administering IV Medications (IV Infusion) 

 

 سايل مورد نياز:و

 پنبه الكل سرنگ و نيدل مناسب  داروي دستور داده شده س ككارد كارت دارويي 
 نده بيمارپرو سطل مخصوص وسايل تميز  جهت وسايل مصرف شدهرسيور  برچسب دارويي دستكش تميز 

 
 

قادر به 

 انجام نبود

قادر به 

 انجام باكمك

قادر به 

 انجام

 دستورالعمل

 نكته صحيح را كنترل كرد(. 5كارت داروئي را با كاردكس مددجو مطابقت داد ) -1   

 دستها را به دقت شست. -2   

 وسايل كار را آماده كرد. -3   

 ي، دارو را آماده كرد.كردن داروهاي تزريق هطبق چك ليست آماد -4   

كارت دارويي مطابقت  ا.مددجو را شناسايي كرد )از مددجو نام او را پرسيد و ب-5   
 داد(.

 دستورالعمل را براي مددجو توضيح داد و وي را توجيه كرد. -6   

مربوط به داروي موردنظر )از جمله اندازه  يمراقبتهاي پرستاري و بررسي ها -7   
 و نبض، بررسي نتايج آزمايشات و....... ( را انجام داد.گيري فشارخون 

محلول وريدي را از نظر نوع محلول، و سازگار بودن آن با دارو، تاريخ مصرف،  -8   
 وجود ساير داروها و شفافيت محلول بررسي كرد.

در صورتي كه ميكروست وصل نيست، آن را به محلول سرم وصل كرده،  -9   
 هواگيري كرد.

 مسير سرم )تست سرم و آنژيوكت( را از نظر بازبودن بررسي كرد. -13   

محل ورود آنژيوكت را از نظر عالئم نشت زيرجلدي)تورم، سردي، درد و رنگ  -11   
 پريدگي( و التهاب )قرمزي، گرمي، تورم و درد سوزشي( بررسي كرد.

ده و پيچ بين سرم به ميزان كافي محلول وريدي را وارد محفظه ميكروست كر -12   
 و ميكروست را بسته، هواي داخل مسير سرم را تخليه كرد.

 محل تزريق دارو به محفظه ميكروست را ضدعفوني كرد. -13   
 دارو را از طريق محل ضدعفوني شده وارد ميكروست كرد. -14   

 با حركت آرام محفظه ميكروست، دارو را با مايع درون آن مخلوط كرد. -15   
با بازكردن كلمپ بين ميكروست و آنژيوكت، جريان مايع را برقرار كرده،  -16   

 قطرات سرم را تنظيم كرد.

در حين و پس از تزريق دارو، بيمار را از نظر هرگونه واكنش نامطلوب به دارو  -17   
 بررسي كرد.

وسايل را جمع آوري كرده سرنگ و نيدل را در ظرف مخصوص وسايل تيز  -18   
 انداخت.

 با بيمار ارتباط برقرار كرده و نكات ضروري را به وي آموزش داد. -19   

 دستها را شست. -23   
 تجويز دارو را در پرونده ثبت و نكات الزم را گزارش كرد. -21   
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  نام و نام خانوادگي دانشجو

 امضاء مربي امضاء دانشجو كارآموزي   دفعات تجربه تاريخ امتياز استاندارد عملكرد

      مورد  9 -12 آشنايي

      مورد  13-16 توانايي

      مورد به باال 17 عملكرد مطلوب
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 Blood Transfusion       چك ليست شروع، برقراري و قطع تزريق خون

 

 سايل مورد نياز:و

 دستكش تميز  ست فيلتردار  كيسه خون برگه انتقال خون
 كاردكس بيمار  رونده بيمار پ ست سرم سرم نرمال سالين 

  
 

قادر به  دستورالعمل

 انجام

قادر به انجام 

 باكمك

قادر به 

 انجام نبود
    دستور پزشك در مورد تزريق خون را چك كرد. -1

    پروسيجر انتقال خون را به مددجو توضيح داد. -2

    عالئم احتمالي واكنش هاي انتقال خون را براي بيمار توضيح داد. -3

    اجازه كتبي جمعيت انتقال خون را دريافت نمود. -4

 نكاتتر داخل وريدي بيمار را مشاهده و از سالمت و باز بودن آن اطمينا -5
 حاصل نمود.

   

يا بزرگتر ، رگ مناسبي را براي  23در صورت نياز با استفاده از آنژيوكت -6
 تزريق خون انتخاب و آنژيوكت را وارد نمود.

   

    عالئم حياتي بيمار را چك نمود. -7

    وسايل تزريق خون )از جمله ست فيلتردار و ......( را آماده نمود. -8

با برگة همراه  Rhكيسه خون را از نظر شماره بانك خون، گروه خوني و  -9
 آن مطابقت داد.

   

    بررسي كرد. cross matchكيسه خون را از نظر تايپ و  -13

    يمار را شناسائي نمود.هويت ب -11

كيسه خون را از نظر عالئم غيرطبيعي مانند وجود حبابهاي گاز، رنگ  -12
 غيرطبيعي و كدر بودن چك نمود.

   

 پرستارياپزشك ديگربربالين بيمار،موارد ذيل را بررسي كرد.باكمك يك -13
 د.الف(نام و شماره شناسائي بيماررا با كارت و باندشناسائي مطابقت دا

ب( شماره بانك خون را بر روي برچسب كيسه خون و برگة همراه آن مطابقت 
 داد.

 كيسه خون را برگة همراه خون مطابقت داد. Rhج( گروه خوني و 
 د( نوع فرآورده و تاريخ انقضاء مصرف را چك نمود.

   

    دستهاي خود را شست. -14

    دستكش پوشيد. -15

    ق خون را به كيسه خون وصل نمود.ست فيلتردار مخصوص تزري -16

    هواي ست فيلتردار تخليه كرد. -17

درصد را از طريق سه راهه سرم وصل و آنرا  9/3سرم نرمال سالين  -18
 بسته نگهداشت.

   

ست مخصوص خون را به سه راهه وصل نمود و كالمپ ست خون را باز  -19
 كرد.
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قادر به  دستورالعمل

 انجام

انجام  قادر به

 باكمك

قادر به 

 انجام نبود
 13دقيقه اول تزريق خون تعداد قطرات خون تزريقي را حداكثر  15در  -23

 قطره در دقيقه تنظيم نمود.

   

دقيقة اول بر بالين بيمار حاضر و وضعيت بيمار را مشاهده و ثبت  15در  -21
، سردرد، تهوع و نمود. ) بيمار را از نظر عالئم زير بررسي كرد: لرز، درد پشت

 استفراغ، تاكي كاردي، كاهش فشارخون، افزايش تعداد تنفس، بثورات جلدي(

   

دقيقه اول، سرعت  15در صورت عدم وجود واكنش هاي جانبي، بعد از  -22
تزريق را افزايش داد. بطوريكه با توجه به دستور پزشك، تزريق خون در عرض 

 ساعت انجام پذيرد. 4تا  2

   

دقيقه يكبار بيمار را از نظر عالئم واكنش  33حين گرفتن خون، هر در  -23
 ها بررسي نمود و عالئم حياتي را چك نمود.

   

با اتمام محتواي كيسه، كالمپ ست خون را بسته و كالمپ نرمال سالين  -24
 را باز نمود.

   

    .بعد از اتمام دريافت خون، عالئم حياتي بيمار را چك نمود و ثبت كرد -25

در صورت نياز به تزريق كيسة تعدي، تا زمان در دسترس قرار گرفتن آن،  -26
 راه درون وريدي  را با تزريق نرمال سالين، باز نگهداشت.

   

در صورت تكميل تزريق خون، ست خون را از سه راهه جدا و ست قبلي  -27
 نمود. سرم دريافتي بيمار را وصل و قطرات آن را بر اساس دستور، تنظيم

   

    دستكش را خارج نمود. -28

    دستها را شست. -29

    پروسيجر، موارد اتفاق افتاده و اقدامات انجام شده را ثبت نمود. -33

    بيمار را از نظر تأثير تزريق خون ارزيابي كرد. -31

 

 
  نام و نام خانوادگي دانشجو

 امضاء مربي امضاء دانشجو كارآموزي  دفعات  تجربه  تاريخ امتياز استاندارد عملكرد

      مورد 13-18 آشنايي

      مورد 19-24 توانايي

      مورد به باال 25 عملكرد مطلوب
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 Adminisering Nasal Instillations چكانيدن قطره بيني 

 

 سايل مورد نياز:و

  دستمال كاغذي قطره دستور داده شده كارت دارويي

 
 

قادر به  ملدستورالع

 انجام

قادر به انجام 

 باكمك

قادر به 

 انجام نبود

    كارت داروئي را با كاردكس مطابقت داد و پنج نكته صحيح را كنترل نمود. -1

    دستها را بدقت شست. -2

با استفاده از كارت داروئي قطره صحيح را انتخاب وسايل كار را آماده نمود. ) -3
 كرد.(

   

    را كنترل كرد.برچسب دارو  -4

مددجو را شناسايي كرد )از مددجو نام او را پرسيد و با كارت داروئي مطابقت  -5
 داد.(

   

    جريان عمل را براي مددجو توضيح داد و وي را توجيه نمود. -6

از بيمار خواست كه ترشحات داخل بيني خور را تخليه كند به رنگ، بو و غلظت  -7
 ترشحات توجه كرد.(

   

 مناسب قرار داد. تبيمار را در وضعي -8
 ( براي رساندن دارو به دهانه مجراي استاشSupincوضعيت به پشت خوابيده ) -
به طرف عقب  كوضعيت به پشت خوابيده در حالي كه سر از قسمت باالي به تش -

 ( براي رساندن دارو به سينوسهاي اتموئيد و اسفنوئيد.Proetzآويزان شد. )

وضعيت قبلي در حاليكه سر به طرف مورد معالجه چرخيد قرار دادن در  -
(Parkinsonبراي رساندن دارو به سينوس هاي ماگزيالري و فرونتال ) 

   

قطره چكان را در باالي مجراي بيني نگهداشت در حاليكه بيمار از راه دهان  -9
 نفس مي كشيد تعداد قطرات دستور داده شده را در وسط مجراي بيني چكاند.

   

دقيقه در همين وضعيت باقي بماند و براي  1-2از بيمار خواست براي مدت  -13
 چند دقيقه از خارج كردن ترشحات بيني خودداري كند.

   

    وسايل را جمع آوري كرد. -11

    دستها را شست. -12

    تجويز دارو را در پرونده ثبت نمود و نكات قابل ذكر را گزارش كرد.-13

 

 

 

  نام خانوادگي دانشجونام و 

 امضاء مربي امضاء دانشجو كارآموزي   دفعات تجربه تاريخ امتياز استاندارد عملكرد

      مورد 6-7 آشنايي

      مورد 8-13 توانايي

      مورد به باال 11 عملكرد مطلوب
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 جويز پماد و قطره چشميت
Administering Eye Medication 

 

 سايل مورد نياز:و

 گلوله پنبه استريل دستكش تميز قطره يا پماد دستور داده رت داروييكا
 سرم فيزيولوژي لد چشمي در صورت نيازيش پد استريل چشمي در صورت نياز جهت وسايل مصرف شدهرسيور 

        
   

قادر به  دستورالعمل

 انجام

قادر به انجام 

 باكمك

قادر به 

 انجام نبود

    ردكس مطابقت داد و پنج نكته صحيح را كنترل نمود.كارت داروئي را با كا -1* 

    دستها را بدقت شست. -2

وسايل كار را آماده نمود. ) با استفاده از كارت داروئي قطره صحيح را انتخاب  -3* 
 كرد.(

   

    برچسب دارو را نظر تاريخ مصرف و درصد دارو كنترل كرد. -4* 

مددجو نام او را پرسيد و با كارت داروئي مطابقت  مددجو را شناسايي كرد ) از -5* 
 داد.(

   

    جريان عمل را براي مددجو توضيح داد و وي را توجيه نمود. -6

بيمار را در وضعيت نشسته يا به پشت خوابيده در حاليكه سر به عقب متمايل  -7* 
 شده است قرار داد.

   

    دستكش استريل پوشيد. -8* 

از با پنبه آغشته به محلول سرم فيزيولوژي مژه ها و پلك ها را از در صورت ني -9
 گوشه داخلي به طرف گوشه خارجي تميز نمود.

   

يك گلوله پنبه استريل يا قطعه اي گاز استريل را در اختيار بيمار قرار داد تا  -13
بيني مانع ورود دارو به بيني  –پس از ريختن قطره با فشار دادن مجراي اشكي 

 ده يا پمادهاي اضافي را از پلك ها و مژه ها پاك كند.ش

   

در كنار بيمار قرار گرفت و چشم مورد معالجه را با توجه به كارت داروئي  -11* 
براي چشم چپ و  OSبراي چشم راست،  ODانتخاب نمود ) از عالمت اختصاري 

OU ).براي هر دو چشم استفاده كرد 

   

ه طرف سقف نگاه كند سپس پلك پائين را با قرار از بيمار خواست كه ب -12* 
دادن انگشتان شست دست چپ بر روي استخوان گونه درست زير چشم به طرف 
پايين كشيد تا حفره تحتاني ملتحمه ظاهر شد. ) در صورت وجود تورم در پلك ها 

 با احتياط عمل كرد(.

   

ه پايين چشم سانتي متر از حفر 1-2نوك قطره چكان را به فاصله  -13* 
 نگهداشت و تعداد قطرات دستور داده شده را در ثلث خارجي ملتحمه تحتاني چكاند.

   

در صورت استعمال پماد قسمت ابتدايي دارو را دور ريخت سپس با  -14* 
سانتي متر از پماد را به  2نگهداشتن لوله دارو باالي حفره ملتحمه تحتاني در حدود 

 رف گوشه خارجي چشم قرار داد.آرامي از گوشه داخلي به ط

   

    دست خود را از روي گونه بيمار برداشت تا پلك به حالت اوليه خود برگردد. -15* 
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قادر به  دستورالعمل

 انجام

قادر به انجام 

 باكمك

قادر به 

 انجام نبود

از بيمار خواست تا به آرامي چشم خود را ببندد تا دارو از سطح كره چشم را  -16* 
 ته كند ولي از فشاردادن پلك ها پرهيز كند.آغش

   

 33در مورد قطره چشمي با استفاده از پنبه يا گاز استريل بمدت حداقل  -17* 
بيني  را فشار داد تا از خروج دارو از اين طريق جلوگيري  -ثانيه دهانه مجراي اشكي

 هد.(شود. ) در صورت توانايي خود بيمار مي تواند اين مرحله را انجام د

   

    در صورت نياز داروي اضافي را با پنبه استريل از روي پلك پاك كرد. -18

    در صورت نياز به پد چشمي چشم را پوشاند و با چسب آن را ثابت كرد. -19

    با بيمار ارتباط برقرار كرده و نكات ضروري را به وي آموزش داد. -23

    دستكش ها را خارج نمود. -21

    سايل را جمع آوري كرد.و -22

    دستها را شست. -23

    تجويز دارو را در پرونده ثبت نمود و نكات قابل ذكر را گزارش كرد. -24

 
 

  نام و نام خانوادگي دانشجو

 امضاء مربي امضاء دانشجو كارآموزي  دفعات  تجربه  تاريخ امتياز استاندارد عملكرد

      مورد 13-14 آشنايي

      مورد 15-19 اييتوان

      مورد به باال 23 عملكرد مطلوب
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 Administering Ear Drops  تجويز قطره گوش

 

 سايل مورد نياز:و

 كاتن ابليكاتور سرم فيزيولوژي  قطره دستور داده شده كارت دارويي
  جهت وسايل مصرف شدهرسيور  پنبه دستكش تميز

        
     

 دستورالعمل
قادر به 

 انجام

قادر به انجام 

 باكمك

قادر به 

 انجام نبود

    كارت داروئي را با كاردكس مطابقت داد و پنج نكته صحيح را كنترل نمود. -1

    دستها را بدقت شست. -2

    وسائل كار را آماده نمود. )با استفاده از كارت داروئي قطره صحيح را انتخاب كرد.( -3

    چسب دارو را كنترل كرد.بر -4

    مددجو را شناسايي كرد ) از مددجو نام او را پرسيد و با كارت داروئي مطابقت داد.( -5

    جريان عمل را براي مددجو توضيح داد و وي را توجيه كرد. -6

بيمار را در وضعيت به پهلو خوابيده قرار داد به طوري كه گوش مورد معالجه به طرف  -7
 قرار گيرد. باال

   

    در صورت مشكوك بودن به عفونت، دستكش تميز پوشيد. -8

در صورت لزوم با استفاده از اپيكاتور آغشته به محلول سرم فيزيولوژي، ترشحات الله و  -9
 دهانه مجراي خارجي گوش را تميز كرد.

   

به طرف باال  براي مستقيم شدن مجراي خارجي گوش الله گوش را در افراد بزرگسال -13
 و عقب و دريچه ها ) زير سه سال( به طرف پايين و عقب كشيد.

   

    تعداد قطره دستور داده شده را به ديواره مجراي گوش چكاند. -11

( براي دو تا سه بار، Tragus)  پس از ريختن قطره گوش با فشردن زبانه گوش -12
 ورود دارو،  به داخل مجرا را سهولت بخشيد.

   

    دقيقه در اين وضعيت باقي بماند. 5از بيمار خواست حداقل به مدت  -13

 23تا  15با قرار دادن گلوله پنبه در ابتداي دهانه مجراي خارجي گوش به مدت  -14
 دقيقه از خروج دارو جلوگيري كرد ) از وارد كردن پنبه به داخل كانال گوش اجتناب كرد.

   

    دقيقه صبر كرد. 5ش ديگر ) در صورت تجويز( قبل از ريختن قطره در گو -15

    با بيمار ارتباط برقرار كرده و نكات ضروري را به وي آموزش داد. -16

    در صورت استفاده از دستكش آن را خارج نمود. -17

    وسايل را جمع آوري كرد. -18

    دستها را شست. -19

    نكات قابل ذكر را گزارش كرد.تجويز دارو را در پرونده ثبت نمود و  -23

 

 

  نام و نام خانوادگي دانشجو

 امضاء مربي دفعات تجربه كارآموزي  نام بخش تاريخ امتياز استاندارد عملكرد

      مورد 8-11 آشنايي

      مورد 12-15 توانايي

      مورد به باال 16 عملكرد مطلوب
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 Nebulizer Administration صرف دارو از طريق افشانه

 

 سايل مورد نياز:و

  در صورت نياز spacerدميار يا  افشانه دستور داده شده كارت دارويي

 
 

قادر به  دستورالعمل

 انجام

قادر به انجام 

 باكمك

قادر به 

 انجام نبود

    كارت داروئي را با كاردكس مطابقت داد و پنج نكته صحيح را كنترل نمود. -1

    ت.دستها را بدقت شس -2

    با استفاده از كارت داروئي قطره صحيح را انتخاب كرد.(وسايل كار را آماده نمود. ) -3

    برچسب دارو را كنترل كرد. -4

    مددجو را شناسايي كرد )از مددجو نام او را پرسيد و با كارت داروئي مطابقت داد.( -5

وضيح داد كه با هر فشار افشانه بيمار را از برنامه موردنظر مطلع كرد و به او ت -6
 شود.( وارد دهان ميPUFFمقدار معيني از دارو )يك 

   

 نحوه استفاده از افشانه را به شرح زير به بيمار آموزش داد. -7
 الف( پوشش قسمت دهاني افشانه را برداريد و افشانه را خوب تكان دهيد.

 ب( بازدم عميقي از طريق بيني انجام دهيد.
آن به طرف  خدهاني افشانه با به صورتي داخل دهان قرار دهيد كه سوراج( قسمت 

 گلو قرار گيرد.
دهيد مقدار طور عميق از دهان عمل دم را انجام ميد( در حالي كه به آرامي و به

 داروي مورد نياز را با فشردن بر روي كپسول حاوي دارو آزاد كنيد.
 بشماريد.( 13ا عدد ثانيه نفس خود را نگهداريد ) ت 13ه( براي 

 و( به آرامي از طريق لبهاي غنچه شده عمل بازدم را انجام دهيد.
 بعدي دارد. حداقل يك دقيقه PUFFح( چنانچه نياز به 

   

از بيمار خواست دهان خود را با آب ساده شستشو و ترشحات بيني خود را خارج  -8
 كند.

   

    انه هشدار داد.به بيمار در مورد مصرف بيش از اندازه افش -9

    قسمت دهاني افشانه را شست و خشك كرد. -13

    وسايل را جمع آوري كرد. -11

    دستها را شست. -12

    تجويز دارو را در پرونده ثبت نمود و نكات قابل ذكر را گزارش كرد.-13

 

 

  نام و نام خانوادگي دانشجو

 امضاء مربي امضاء دانشجو كارآموزي  به دفعات  تجر تاريخ امتياز استاندارد عملكرد

      مورد 6-9 آشنايي

      مورد 8-13 توانايي

      مورد به باال 11 عملكرد مطلوب
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 Rectal Suppository  گذاردن شياف مقعدي

 

 سايل مورد نياز:و

 گاز  دستكش تميز شياف دستور داده شده  كارت دارويي
   جهت وسايل مصرف شدهرسيور  (K-y jelly)كننده ژل لغزنده

 
 

قادر به  دستورالعمل

 انجام

قادر به انجام 

 باكمك

قادر به 

 انجام نبود

    كارت داروئي را با كاردكس مطابقت داد و پنج نكته صحيح را كنترل نمود. -1

    دستها را بدقت شست. -2

ورد نظر را از داخل وسايل كار را آماده نمود. )با استفاده از كارت داروئي شياف م -3
 يخچال برداشت.(

   

    برچسب دارو را كنترل كرد. -4

    مددجو را شناسايي كرد ) از مددجو نام او را پرسيد و با كارت داروئي مطابقت داد.( -5

    جريان عمل را براي مددجو توضيح داد و وي را توجيه كرد. -6

    خلوت مددجو را فراهم كرد. -7

    را در وضعيت به پهلوي چپ قرارداده، پاي رويي را كامالً خم نمود.بيمار  -8

    دستكش تميز پوشيد. -9

    مالفه رويي بيمار را كنار زد به طوري كه باسن بيمار نمايان شد. -13

شياف را از درون پوشش آن خارج كرد، انتهاي مخروطي آن را به ژل لوبريكنت  -11
 آغشته نمود.

   

    شت سبابه دست راست را به ژل لوبريكنت آغشته كرد.انگ -12

    از بيمار خواست از راه دهان نفس عميق بكشد.-13

با دست چپ اطراف مقعد را باز كرد و با دست ديگر شياف را به آرامي در مقعد  -14
 فرو كرد.

   

كرد )در با انگشت سبابه خود شياف را در طور ديواره راست روده به داخل وارد  -15
 سانتي متر يا كمتر( 5سانتي متر در كودكان  13بزرگساالن 

   

    انگشت خود را خارج كرد. -16

براي جلوگيري از خارج شدن شياف دو طرف باسن را بهم نزديك كرد و چند  -17
 لحظه نگهداشت.

   

    دستكش را خارج كرد. -18

    لباس و تخت بيمار را مرتب كرد. -19

    بيمار ارتباط برقرار كرده و نكات ضروري را به وي آموزش داد.با  -23

 

 

  نام و نام خانوادگي دانشجو

 امضاء مربي امضاء دانشجو كارآموزي  دفعات  تجربه  تاريخ امتياز استاندارد عملكرد

      مورد 9-13 آشنايي

      مورد 14-17 توانايي

      مورد به باال 18 عملكرد مطلوب
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 Administering Skin Application استعمال داروهاي پوستي

 

 سايل مورد نياز:و

 گاز  دستكش تميز  كارت دارويي  داروي دستور داده شده )كرم، لوسيون، پماد(
    محلول دستور داده شده براي شستشوي محل در صورت نياز

 
 

قادر به  دستورالعمل

 انجام

قادر به انجام 

 باكمك

قادر به 

 م نبودانجا

    كارت داروئي را با كاردكس مطابقت داد و پنج نكته صحيح را كنترل نمود. -1

    دستها را به دقت شست. -2

 وسايل كار را آماده نمود. -3
 الف( با استفاده از كارت داروئي ) كرم، لوسيون، پماد( صحيح را انتخاب كرد.

 استريل را انتخاب كرد. ب(  براي استعمال دارو بر روي زخمهاي باز، وسايل

   

    برچسب دارو را كنترل كرد. -4

    مددجو را شناسايي كرد ) از مددجو نام او را پرسيد و با كارت داروئي مطابقت داد.( -5

    جريان عمل را براي مددجو توضيح داد و وي را توجيه كرد. -6

    خلوت مددجو را فراهم كرد. -7

    نمايان كرد. ناحيه مورد نظر را -8

    در صورت نياز قبل از استعمال ناحيه را شستشو داد. -9

    دستكش ها را پوشيد. -13

 دارو را طبق دستور استعمال كرد. -11
الف( مقدار كمي از كرم داروئي را روي دست قرار داد پس از گرم و نرم كردن آن را بر 

 د.روي پوست به صورت طولي در جهت رويش موها مالي
 ب( مقداري لوسيون را بر روي گاز ريخته و بر روي پوست قرار داد.
 كرد. لج( پماد و محلول ماليدني را با حركات مالشي بر روي پوست استعما

 استعمال دارو را ادامه داد تا ناحيه مورد نظر با دارو پوشيده شد.
 ه( براي زخمهاي باز از روش استريل استفاده كرد.

   

    لزوم از پانسمان استريل استفاده كرد.در صورت  -12

    لباس و پوشش بيمار را مرتب كرد. -13

    دستكش را خارج كرد. -14

    وسايل را جمع آوري كرد. -15

    با بيمار ارتباط برقرار كرده و نكات ضروري را به وي آموزش داد. -16

    دستها را شست. -17

    ثبت نمود و نكات الزم را گزارش كرد.تجويز دارو را در پرونده  -18

 

  نام و نام خانوادگي دانشجو

 امضاء مربي امضاء دانشجو كارآموزي  دفعات تجربه  تاريخ امتياز استاندارد عملكرد

      مورد 8-13 آشنايي

      مورد 11-14 توانايي

      مورد به باال 15 عملكرد مطلوب
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 ل از عمل جراحيچك ليست آموزش ورزش هاي قب
Demonstrating post- operation Exerase  

 

 سايل مورد نياز:و

  اسپيرومتر كتابچه آموزشي بالش اضافي

 

قادر به  دستورالعمل

 انجام

قادر به انجام 

 باكمك

قادر به 

 انجام نبود

 آموزش تنفس ديافراگمي:
 به بيمار  كمك كرد تا در وضعيت نشسته يا ايستاده قرار گرفت. -1

   

به بيمار آموزش داد كف دستها را در به پائين دنده ها در مقابل هم قرار دهد.  -2
 )بطوريكه انگشتان سوم يكديگر را لمس كنند.(

   

به آرامي از طريق بيني دم عميق را انجام دهد. ) تا زماني كه انگشتان مياني از هم  -3
 جدا شوند. اين تمرين را براي او اجرا كرد.(

   

    ثانيه نفس خور را نگهدارد. ) به اندازه شمردن سه شماره( 2-3راي ب -4

به آرامي از طريق دهان بازدم را انجام دهد ) تا زماني كه انگشتان مياني يكديگر را  -5
 لمس كند.(

   

    ساعت يكبار ده مرتبه تنفس عميق را انجام دهد. 2در ساعات بيداري هر  -6

 آموزش سرفه كردن
 بيمار خواست كه در وضعيت نشسته قرار گيرد. از  -1

   

نحوة ثابت نگهداشتن شكم را در صورت برش جراحي هنگام سرفه كردن آموزش  -2
 -داد. )گذاشتن يك دست روي ناحية عمل و قرار دادن دست ديگر روي دست اول

 حمايت محل عمل با وارد آوردن فشار روي ناحيه با استفاده از بالش(

   

    تنفس عميق و آرام ) دم از راه بيني و بازدم از راه دهان( را انجام دهد.در  -3

از بيمار خواست دم عميق را انجام دهد، براي چند ثانيه نفس خود را حبس كند و  -4
 بار سرفه نمايد. ) سرفه عميق باشد و فقط در حد صاف كردن گلو نباشد.( 3تا  2سپس 

   

    اعت يكبار تمرينات سرفه را دو تا سه بار انجام دهد.در ساعات بيداري هر دو س -5

    در صورت وجود خلط، مقدار، قوام و تغييرات رنگ آن را گزارش نمايد. -6

 آموزش انجام بازدم با فشار مثبت:
 دستها را شست. -1

   

    وسايل كار آماده و بررسي كرد. )اسپيرومتر( -2

    نشسته يا كامالً نشسته قرار گيرد. از بيمار خواست در وضعيت نيمه -3

    با استفاده از كليپ سوراخهاي بيني را مسدود كرد. -4

به بيمار آموزش داد كه لبهايش را در اطراف قسمت دهاني اسپيرومتر قرار دهد و  -5
بار طوالني تر از دم هوا را خارج كند. )  3تا  2يك نفس عميق بكشد و سپس با بازدم 

 تنفس تكرار كند.( 23تا  13ا براي اين الگو ر

   

    وسيله را از دهان بيمار خارج كرد. -6

    ثانيه نفس خود را نگهدارد. 3از بيمار خواست يك تنفس عميق و آرام داشته و  -7

    با بازدم با فشار، كوتاه و سريع هوا را خارج كند. -8
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قادر به  دستورالعمل

 انجام

قادر به انجام 

 مكباك

قادر به 

 انجام نبود

 آموزش حركت در تخت:
 نرده هاي هر دو طرف تخت را باال كشيد. -1

   

    به بيمار آموزش داد در وضعيت خوابيده به پشت در طرف راست تخت قرار گيرد. -2

    دست چپ خود را روي ناحية عمل بگذارد و آن را حمايت كند. -3

    ا از ناحيه زانو خم كرده و روي پاي چپ قرار دهد.پاي چپ را مستقيم و پاي راست ر -4

به بيمار آموزش داد نردة طرف چپ را با دست راست بگيرد و به طرف چپ خود را  -5
 بكشد و روي سمت چپ خود برگردد.

   

    از بيمار خواست هر دو ساعت يكبار در ساعات بيداري اين تمرين را انجام دهد. -6

 آموزش حركت پاها :
 از بيمار خواست در وضعيت خوابيده و به پشت در تخت قرار گيرد. -1

   

    به بيمار آموزش داد كه با انگشت بزرگ پا دايره خيالي بكشد. )پنج بار تكرار كند.( -2

از بيمار خواست هر دو پا را بطور متناوب به سمت عقب و جلو خم كند و ماهيچه  -3
 هاي ساق پا را منقبض و شل كند. 

 بار انجام دهد.( 5)

   

    بار انجام دهد.( 5زانوها را بطور متناوب خم و راست كند. ) -4

بار تكرار  5هر پا را بطور متناوب از سطح تخت باال ببرد و پا را مستقيم نگهدارد. )  -5
 كند.(

   

    به بيمار آموزش داد تمرينات پاها را هر دو ساعت يكبار انجام دهد. -6

 
 

 

  و نام خانوادگي دانشجو نام

 امضاء مربي امضاء دانشجو كارآموزي   دفعات تجربه تاريخ امتياز استاندارد عملكرد

       آشنايي

       توانايي

       عملكرد مطلوب
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 چك ليست مراقبتهاي قبل از عمل جراحي
Pre- Operative care 

 

 سايل مورد نياز:و

 Pre-op cheklistچك ليست قبل از عمل جراحي  كتابچه  آموزشي  ارانفرم بررسي و شناخت بيم

 

قادر به 

 انجام نبود

قادر به انجام 

 باكمك

قادر به 

 انجام

 دستورالعمل

 بررسي و شناخت بيماران تحت عمل جراحي:   
تاريخچه پرستاري، معاينات پزشكي، نتايج آزمايشات تشخيصي و داروهاي مورد  -1

 عه كرد. ) نتايج و اطالعات غيرطبيعي را شناسايي و گزارش نمود.(استفاده را مطال

بيماران در معرض خطر را كه تحت عمل جراحي قرار مي گيرند را شناسايي كرد.  -2   
 بطور مثال

 بيماران قلبي جوان يا مسن -
 بيماران چاق يا دچار سوء تغذيه -

 بيماران با اختالالت آب و الكتروليت -

 يماريهاي مزمن يا مبتال به عفونت بيماران مبتال به ب -

ها ضدافسردگيها و بيماران تحت درمان با داروهاي خاص )ضد انعقادها، آنتي بيوتيك -
 استروئيدها(

 بيماران دچار اضطراب شديد -

 را در بيمار بررسي كرد. هوضعيت هيوراتاسيون ) مايع رساني( و تغذي -3   

 فسي بعد از عمل بررسي نمود.بيمار را از نظر خطر بروز عوارض تن -4   

 توانايي بيمار را از نظر انجام سرفه و تنفس عميق مورد بررسي قرار داد -5   

 احتمال بروز خطر ترومبوز بعد از عمل جراحي را مشخص نمود. -6   

 توانايي بيمار را از نظر حركت مستقل در تخت بررسي كرد. -7   

 نوادة وي را مشخص كرد.نيازهاي يادگيري بيمار و خا -8   

اعتقادات فرهنگي مذهبي بيمار را كه ممكن است در نحوة مراقبت از وي تأثير  -9   
 بگذارد گزارش كرد.

 مراقبتهاي روز قبل از عمل جراحي :   
 حمايت رواني، عاطفي از بيمار بعمل آورد. -1

درماني و تشخيصي آموزش هاي الزم را در مورد عمل جراحي و دستورالعمل هاي  -2   
 به بيمار و خانوادة وي ارائه نمود.

بودن(  NPOبه بيمار در مورد محدوديت مايعات و غذا و مدت زمان ناشتا بودن ) -3   
 آموزش داد.

لزوم خالي بودن مثانه و روده را قبل از عمل و طي عمل جراحي براي بيمار توضيح  -4   
 داد.

ار را بررسي كرد.)حمام رفتن ضدعفوني نمودن محل رعايت بهداشت فردي در بيم -5   
 عمل بر اساس مقررات موسسه(

برنامه آموزشي قبل از عمل را با توجه به نياز بيمار اجرا نمود. )آموزش تنفس  -6   
 عميق، سرفه، ورزش پاها و ........ (

 بيمار را با محلي كه بعد از عمل به آنجا منتقل مي شود آشنا كرد. -7   

 امكانات استراحت كافي را براي بيمار فراهم كرد. -8   
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قادر به 

 انجام نبود

قادر به انجام 

 باكمك

قادر به 

 انجام
 دستورالعمل

 مراقبتهاي روز عمل جراحي:   
 دستبند مشخصات بيمار را كنترل كرد. -1

 فرم رضايت نامه را از نظر امضاء شاهد و صحيح بودن كنترل نمود. -2   

 آمادگي پوست قبل از عمل جراحي را بررسي كرد. -3   

( باالي سر بيمار بررسي Tag NPOبيمار را از نظر ناشتا بودن و وجود ) -4   
 نمود.

 مراقبتهاي بهداشتي از دهان را انجام داد. -5   

 وضعيت تغذيه و دريافت مايعات بيمار را بررسي نمود. -6   

د. لوازم زينتي و پروتزها را خارج نمود )لنز داخل آرايش بيمار را پاك كر -7   
 چشم، دندان مصنوعي، وسايل كمك شنوائي و........... (

وضعيت دندانهاي بيمار بررسي كرد و وجود دندانها بدون استحكام را  -8   
 گزارش نمود.

 وسايل با ارزش را با حضور شاهد يا همراه بيمار در محل مناسب قرار داد. -9   

عالئم حياتي را بالفاصله قبل از رفتن به اتاق عمل بررسي كرد )تغييرات  -13   
 غيرطبيعي را گزارش نمود.(

 دستورات خاص قبل از عمل را اجراء كرد. -11   

 لباس بيمار را تعريف نمود )پوشيدن گان اتاق عمل روسري، كاله و.........( -12   

 بهاي ضد آمپولي استفاده كرد.در صورت تجويز پزشك از جورا -13   

 داروهاي قبل از عمل را طبق دستور پزشك بيهوشي دهنده تجويز نمود. -14   
( را تكميل و  Pre- op check listفهرست قبل از عمل جراحي ) -15   

 گزارش پرستاري را در پرونده ثبت نمود.

 

 

  نام و نام خانوادگي دانشجو

 امضاء مربي امضاء دانشجو كارآموزي  دفعات تجربه ريختا امتياز استاندارد عملكرد

       آشنايي

       توانايي

       عملكرد مطلوب
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 Perparing the surgical آماده كردن ناحيه عمل جراحي:
 

  دارپايهچراغ پد ضدآب دستكش تميز  سايل مورد نياز:و

 آب و لرم گاز ليف حمام كردم مورم زائلك :ها با استفاده از كرمجهت زائل كردن مو -

   قيچي ماشين اصالحي كردن موها با استفاده از ماشين اصالحي:جهت زائل -

 آب و گرم گاز محلول آب و صابون رسيور خودتراش يك بار مصرف جهت زائل كردن موها به روش مرطوب: -

 

قادر به  دستورالعمل

 انجام

قادر به انجام 

 باكمك

قادر به 

 نجام نبودا

    اي كه بايد تراشيده شول كنترل كرد.كاردكس بيمار را براي اطالع از محل عمل و ناحيه -1

در صورتي كه بيمار قادر به زائل كردن موهاي ناحيه عمل باشد به وي آموزش داد. در  -2
 غير اين صورت به روش ذيل عمل كرد.

   

    دستها را شست. -3

    را آماده كرد.وسايل مورد نياز  -4

بيمار را شناسائي نمود و از برنامه مورد نظر مطلع كرد. )درك بيمار را از نظر پذيرش  -5
 دبرداشت موهاي ناحيه عمل بررسي كرد. دقت كرد از بيمار و خانواده وي بخصوص در مور

 تراشيدن موهاي سر اجازه خاص كسب نمود(

   

    خلوت بيمار را فراهم نمود. -6

    بيمار را در وضعيت مناسب براي در دسترس بودن ناحية عمل قرار داد. -7

    دستكش پوشيد. -8

 در صورت استفاده از كرم زائل كننده مو به روش زير اقدام كرد. -9
 الف( تست حساسيتي نسبت به كرم موبر را بررسي كرد. 

 ب( پد ضد آب زير ناحيه مورد نظر پهن كرد.
 سيت اليه ضخيمي از كرم را با به آرامي روي پوست ناحيه ماليد.ج( در صورت عدم حسا

 د( براي حداقل زمان تعيين شده توسط كارخانه سازنده صبر كرد.
 ه( كرم را با ليف مرطوب با آب ولرم از روي پوست پاك كرد.

 ه( پوست ناحيه را به آرامي خشك كرد.

   

 كي:زائل كردن موها با استفاده از ماشين الكتري -13
 الف( مشمع و رويه زير ناحيه مورد نظر پهن كرد.

 ب( ناحيه عمل را از نظر خشك بودن پوست بررسي نمود.
الكتريكي تراشيد ) دقت نمود فشار وارد نياورد تا از  حج( ناحيه را با استفاده از ماشين اصال

 سايندگي پوست جلوگيري كند(

   

 زائل كردن موها به روش مرطوب: -11
 ضد آب را زير ناحيه موردنظر پهن كرد. الف( پد

 ب( روشنايي را تنظيم كرد.
 ج( پوست را به خوبي با محلول آب و صابون آغشته كرد.

 درجه با پوست در دست گرفت. 45د( پوست را محكم كشيد و خودتراش را با زاوية 
ا كنار زدن ه( ناحيه را در جهت رشد موهاي بدن تراشيد. )پوست ناحيه را مرحله به مرحله ب

 مالفه تراشيد(
 و( موهاي تراشيده را با گاز پاك كرد.

 ز( با آب گرم و گاز ناحية مورد نظر را تميز نمود.
 ح( ناحيه را كامالً خشك كرد.

 و( پوست را از نظر خراشيدگي و بريدگي بررسي نمود.
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قادر به  دستورالعمل

 انجام

قادر به انجام 

 باكمك

قادر به 

 انجام نبود

    وسايل كار را جمع آوري كرد. -12

    دستكش ها را خارج نمود. -13

    دستها را شست.  -14

    مراحل انجام كار را گزارش نمود و در پرونده ثبت كرد. -15

 
  نام و نام خانوادگي دانشجو

دفعات   تاريخ امتياز استاندارد عملكرد
 تجربه 

 امضاء مربي امضاء دانشجو كارآموزي 

      مورد 6-8 ناييآش

      مورد 9-11 توانايي

      مورد به باال 12 عملكرد مطلوب
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 Post- Operative Care چك ليست مراقبت هاي بعد از عمل جراحي 

 

 برچسب نوع عمل و نوع بيهوشي وسايل مختلفي مورد نياز است نظير: سايل مورد نياز:و

 وسايل اكسيژن درماني  V/Sورقه كنترل  I & Oورقه كنترل  وسايل دهان شويه تنرده كنار تخ پايه سرم
   دستگاه فشارخون و گوشي و غيره ساكشن 

 
 

قادر به  دستورالعمل

 انجام

قادر به انجام 

 باكمك

قادر به 

 انجام نبود

وضعيت بيمار در حين عمل جراحي را جويا شد و گزارش جراحي و بيهوشي را  -1
 د.مطالعه كر

   

    بيمار را به صورت صحيح به تخت منتقل كرد. -2

    بيمار را در وضعيت )نيمه نشسته يا به پهلو( قرار داد. -3

    نرده هاي كنار تخت را باال برد. -4

    سطح هوشياري بيمار را بررسي كرد. -5

يژن را برقرار باز بودن راه هوايي بيمار را كنترل كرد. ) در صورت نياز جريان اكس -6
 نمود.(

   

    انفوزيون وريدي را با سرعت صحيح برقرار نمود. -7

دقيقه يكبار  15عالئم حياتي را مكرراً كنترل و ثبت نمود. ) ساعت اول هر  -8
 ساعت يكبار( 4دقيقه يكبار و سپس هر  33ساعت دوم هر 

   

    شت(سردي و وضعيت پوست را بررسي كرد.)بيمار را گرم نگه دا -9

وضعيت زخم پانسمان بيمار را از نظر رنگ ، بو و مقدار ترشح و خون ريزي  -13
 كنترل نمود.

   

ها و وسايل تخليه ترشحات را از نظر عملكرد صحيح باز بودن مسير ها درنلوله -11
 بررسي كرد.

   

    بيمار را از نظر وضعيت دفع ادرار و تخلية مثانه بررسي نمود. -12

    خول و خروج مايعات را اندازه گيري كرد.د-13

بيمار را به انجام تمرينات تنفسي جهت بهبود عملكرد تنفسي تشويق و ياري  -14
 كرد.

   

    بيمار را به انجام ورزشهاي پا و ساق پا تشويق و ياري نمود. -15

استفاده  در صورت نياز از جورابهاي االستيك يا كافهاي هوايي ايجادكننده فشار -16
 كرد.

   

    درد را با دادن داروهاي تجويز شده توسط پزشك برطرف كرد. -17

مراقبتهاي بهداشتي از دهان بيمار را بعمل آورد. )زمان احتمالي خارج شدن از  -18
 حالت ناشتا را به بيمار اعالم كرد.

   

عمل را آموزش  هاي مربوط به عوارض بعدبه بيمار و خانواده وي عالئم و نشانه -19
 داد.

   

خانوادة بيمار را به مشاركت در مراقبتها و تصميم گيريها بطور مناسب تشويق  -23
 كرد.

   

    مراقبتهاي منزل و پيگيري درمان را به بيمار و خانوادة وي آموزش داد. -21

 



 76 

 

 

  نام و نام خانوادگي دانشجو

 امضاء مربي امضاء دانشجو كارآموزي  دفعات  تجربه  تاريخ امتياز استاندارد عملكرد

      مورد 9-12 آشنايي

      مورد 13-16 توانايي

      مورد به باال 17 عملكرد مطلوب
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 چك ليست مراقبت فوري بعد از عمل )در اتاق بهبودي(
 Immediate Recovery Period Care        

 

 سايل مورد نياز:و

    چك ليست مراقبت در اتاق بهبودي

 

قادر به 

 انجام نبود

قادر به انجام 

 باكمك

قادر به 

 انجام

 دستورالعمل

گزارش وضعيت بيمار در حين جراحي و بيهوشي را از پرستاران اتاق عمل   -1   
 دريافت كرد.

 دستها را شست. -2   

 وسايل و تجهيزات مورد نياز را بررسي و آماده كرد. -3   

 ، عملكرد تنفسي و اشباع اكسيژني را بررسي كرد.باز بودن راههاي هوايي -4   

 عالئم حياتي را در فواصل زماني منظم اندازه گيري و ثبت نمود. -5   

 وضعيت سطح هوشياري و جهت يابي )آگاهي به مكان زمان و شخص -6   

پانسمان محل عمل و درن ها را از نظر ترشحات و خونريزي )قرمز روشن(  -7   
 بررسي كرد.

 سند ادراري بيمار، حجم و مشخصات ادرار را بررسي نمود. -8   

 جريان سرم را برقرار و با سرعت مناسب تنظيم كرد. -9   

 درد بيمار را بررسي و در صورت نياز از مسكن استفاده كرد. -13   

مراقبتهاي الزم )شستشو، ساكشن( را بعمل  N/G tubeدر صورت وجود  -11   
 آورد.

 بيمار را از نظر تهوع و استفراغ بررسي كرد اقدامات الزم را انجام داد. -12   

 ( را اندازه گيري كرد.I & Oمايعات دخولي و خروجي ) -13   

 توانايي تحرك )تكان دادن دست و پاها( را بررسي كرد. -14   
پرونده بيمار را از نظر داشتن دستور كتبي بعد از عمل و گزارش عمل  -15   

 راحي بررسي كرد. ج

 ( را در فواصل زماني مناسب اندازه گيري كرد.PAR) معيارهاي  -16   
( مناسب و دستور كتبي پزشك به پرستار بخش PAR  Scoreبيمار با ) -17   

 جراحي تحويل داد.

 

  نام و نام خانوادگي دانشجو

 امضاء مربي دانشجوامضاء  كارآموزي  دفعات تجربه  تاريخ امتياز استاندارد عملكرد

      مورد 7-13 آشنايي

      مورد 11-13 توانايي

      مورد به باال 14  عملكرد مطلوب
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 شستن دستها براي جراحي )اسكراب جراحي(

Surgical Hand Washing (Scrub) 
 

 سايل مورد نياز:و

   برس مخصوص اسكراب محلول ضدعفوني كننده دستها

 

قادر به  دستورالعمل

 انجام

قادر به انجام 

 باكمك

قادر به 

 انجام نبود

    دستها را از نظر سالمت پوست و كوتاه بودن ناخن ها كنترل نمود. -1

    زينت آالت و ساعت را از دست خارج كرد. -2

عينك محافظ و.... ( در  -ماسك -وضعيت ظاهري خود را براي ساير ملزومات )كاله -3
 آينه بررسي كرد.

   

    ساعت و ... ( -مكانات شستن دستها را كنترل نمود. )ظرف مخصوص ماده ضدعفونيا -4

    سانتي متر باالي آرنج تا نمود. 5آستين ها را تا حدود  -5

شير آب را به منظور تنظيم فشار و حرارت مناسب باز كرد.)بسته به نوع آن با دست،  -6
 آرنج، زانو يا پا (

   

    نك دستشويي را مدنظر قرار داد.رعايت فاصله تا سي -7

    دستها را تا باالي آرنج با آب خيس كرد. -8

    ميلي ليتر( را در كف دستها ريخت. 2-3قطره از محلول ضدعفوني كننده ) 6حدود  -9

سانتي متر باالي آرنج شستشو  5چندين مرتبه دستها را با حركات محكم و مالشي تا  -13
 نمود.

   

را در زير جريان آب قرار داد و در حاليكه دستها باالتر از ساعد و آرنج قرار  دستها -11
 داشت، دقت نمود كه آب از طرف نوك انگشتان به طرف آرنج ها جريان يابد.

   

برش مخصوص اسكراب را به طرز صحيح از محل مخصوص آن برداشت و به ماده  -12
 آن ريخت( ضدعفوني آغشته كرد.) ماده ضدعفوني كننده روي

   

قسمت هاي مختلف دست را با توجه به زمانبندي مشخص شده با حركات دوراني و  -13
 محكم از طرف مچ به سمت آرنج اسكراب نمود:

 ثانيه( 33الف( نوك انگشتان )
 دقيقه 1ب( كف دست و قسمت قوامي انگشتان تا مچ )

 دقيقه( 1ج( پشت دست و سطح خلف انگشتان تا مچ )
 دقيقه( 2باالي آرنج ) د( ساعد تا

   

    برس را به روش صحيح آبكشي كرد. -14

    برس را مجدداً به ماده ضدعفوني كننده آغشته نمود. -15

    تكرار كرد. ررا براي دست ديگ 14تا  12موارد  -16

    برس را به روش صحيح آبكشي كرد و در محل مخصوص انداخت.  -17

    آبكشي نمود.دست ها را بطرز صحيح  -18

دقيقه با حركات مالشي  1مقداري محلول ضدعفوني كننده روي دستها ريخته و بمدت  -19
 محكم قسمت هاي مختلف دست تا مچ را شستشو داده و سپس آبكشي نمود.

   

از هم جدا بوده و باالتر از سطح آرنج قرار گرفته  شيرآب را بطوري كه دستها كامالً -23
 زانو يا باالي آرنج بست. بودند با پا يا

   

اجازه داد تا آب اضافي دستها از نوك انگشتان به طرف آرنج و سپس سينك دستشويي  -21
 جريان يابد.

   

    در طي مراحل اسكراب مراقبت بعمل آورد تا از خيس شدن لباسش جلوگيري شود. -22
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  نام و نام خانوادگي دانشجو

 امضاء مربي امضاء دانشجو كارآموزي  دفعات تجربه  يختار امتياز استاندارد عملكرد

      مورد 9-13 آشنايي

      مورد 14-17 توانايي

      مورد به باال 18 عملكرد مطلوب
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 پوشيدن گان و دستكش به روش بسته
Performing gowning and closed gloving 

 

 سايل مورد نياز:و

   بسته حاوي دستكش استريل يلبسته حاوي گان استريل و حوله استر

 

قادر به  دستورالعمل

 انجام

قادر به انجام 

 باكمك

قادر به 

 انجام نبود

    موقعيت مناسب و محل مورد نياز براي پوشيدن گان و دستكش را بررسي نمود. -1

اليه بيروني بسته دستكش هاي استريل به روش صحيح بر روي سطح صاف  -2
 باز نمود.

   

    حاوي گان استريل را به روش صحيح باز نمود.بسته  -3

    دستها را طبق روش اسكراب جراحي شسته و كامالً خشك نمود. -4

    در مقابل سطح پك استريل بازشده حاوي گان قرار گرفت. -5

گان جمع شده را از نزديكترين نقطه به گردن، با حركت به سمت باال ، بلند  -6
 كرد.

   

ه گان را از بدن دور نگهداشته، يك قدم از ميز حاوي پك استريل در حالي ك -7
 دور شد ) با توجه به موقعيت مكاني در پشت سر خود.

   

با احتياط مقابل خط گران خود گرفت و اجازه  لگان جمع شده را از ناحيه داخ -8
 ود.(داد تا گان باز شود. )دقت به عمل آورد تا گان بصورت برعكس )سر و ته( باز نش

   

    دقت كه ناحيه خارجي را با دست بردن پوشش استريل لمس ننمايد. -9

دستها را در ناحيه داخلي گان در سطح شانه قرار داد و به آرامي به درون  -13
 آستين ها وارد نمود.

   

به مقدار استفاده از روش بسته براي پوشيدن دستكش هاي استريل، دستهاي  -11
لبه آستين و زير كشباف گان وارد نمود. ) متوجه است كه انگشتان خود را تا نزديك 

 از كاف گان خارج نشوند.(

   

به مقدار بستن پشت گان و پوشيده شدن كامل منتظر كمك از طرف فرد مير  -12
 كوالر مي ماند.

   

دستهايش را درون آستين گان استريل نگهداشته و اليه دروني بسته محتوي  -13
 يل را روي منطقه استريل باز نمود.دستكش استر

   

با دست غيرغالب پوشانده شده در آستين گان، كاف دستكش دست غالب را  -14
 گرفت و دستكش را برداشت.

   

    دست غالب را باز كرده و كف دست را به سمت باال قرار داد. -15

    دستكش را بر روي ساعد دست غالب قرار داد. -16

دستكش را در مقابل كف دست پوشيده در آستين به گونه اي قرار ناحيه كف  -17
داد كه انگشتان دستكش به طرف ساعد و مچ دستكش بر روي ناحيه انگشتان 
دست غالب قرار گيرند. ) دقت كرد كه انگشت شست دستكش بر روي شست دست 

 غالب قرار گيرد.(
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قادر به  دستورالعمل

 انجام

قادر به انجام 

 باكمك

ادر به ق

 انجام نبود

با انگشت شست دست غالب پوشيده در آستين، ناحية زيرين كاف دستكش را  -18
 گرفت و نگهداشت.

   

با استفاده از دست غيرغالب، ناحيه باالئي كاف دستكش را گرفت و به سمت  -19
 انتهائي دست و نهايتاً كشباف ) كاف( گان چرخاند.

   

لب پوشيده در آستين، كاف دستكش و كشباف آستين با استفاده از دست غيرغا -23
 گان را گرفته و به سمت ساعد كشيد ، تا انگشتان درون دستكش جاي گرفتند.

   

را جهت پوشاندن  8تا  2با دست غالب پوشيده در دستكش استريل، از مرحله -21
 دست غيرغالب تكرار نمود.

   

    دستكش بررسي نمود. پوشانده شدن كابل كشباف گان را توسط كاف -22

( گره جلو گان را باز كرده و به دست wrap gownدر صورت پوشيدن ) -23
 همكار استريل داد.

   

    درجه انجام داد و گره جلو را بست 363در جاي خود چرخش  -24

    ( نگه داشت. هدستها را در هم گره كرده و در محدوده باال تنه ) كمر تا شان -25

 
 
 

  نام خانوادگي دانشجو نام و

دفعات   تاريخ امتياز استاندارد عملكرد
 تجربه 

 امضاء مربي امضاء دانشجو كارآموزي 

      مورد 13-14 آشنايي

      مورد 15-19 توانايي

      مورد به باال 23 عملكرد مطلوب
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 Chest tube care اي چك ليست مراقبت از لوله سينه

 

 ايل مورد نياز:سو

   گذاريماژيك جهت عالمت وسايل تعويض پانسمان در صورت نياز به تعويض پانسمان

 

قادر به 

 انجام نبود

قادر به انجام 

 باكمك

قادر به 

 انجام

 دستورالعمل

 كاردكس مددجو را بررسي نمود -1   

 دستها را بدقت شست. -2   

 وسايل كار را جمع آوري نمود. -3   

دستورالعمل را براي مددجو توضيح داد. ) به مددجو آموزش داد از  -4   
 دستكاري لوله و محفظه درناژ خودداري كند.(

 مددجو را در وضعيت مناسب قرار داد. -5   

 خلوت مددجو را فراهم نمود. -6   

محفظه درناژ را از نظر سطح مايع بررسي كرد )وجود آب استريل تا سطح  -7   
 توسط كارخانه سازنده(مشخص شده 

 سطح مايع اوليه را با چسب روي محفظه درناژ عالمت گذاري كرد. -8   

 افزايش ساعتي/روزانه )تاريخ و زمان( سطح مايع را مشخص كرد. -9   

ها را صاف بدون پيچ خوردگي نگهداشت و از خوابيدن بيمار كليه لوله -13   
 بررسي آنها جلوگيري نمود.

روش تميز نمودن چست تيوب نظير دوشيدن با احتياط و طبق خط  از -11   
 مشي بيمارستان استفاده كرد.

لوله چست تيوب را همواره باز نگهداشت )به هيچ وجه لوله را كلمپ  -12   
 نكرد(

 اي را در سطح پائين تر از قفسه سينه قرار داد.همواره سيستم تخليه -13   

 سطح مايع باتنفس ياسرفه بيمار رابررسي كرد.باال و پايين رفتن  -14   
 سيستم تخليه را از نظر نشت هوا بررسي كرد. -15   
 محل ورود و لوله به سينه را از نظر نشت هوا در زير پوست بررسي كرد. -16   

 پانسمان محل لوله را به طريق استريل تعويض نمود. -17   
 ير وضعيت داد.هر دو ساعت يكبار بيمار را تغي -18   
 بيمار را به تنفس عميق و سرفه موثر در فواصل مكرر تشويق نمود. -19   

بازو و شانه بيمار را در سمت جراحي شده روزي چندبار در محدوده  -23   
ورزشي به بيمار  تحركتي مفاصل حركت داد. )درصورت نياز بل از انجام تمرينا

 مسكن داد(

 پايان در برگه دخول و خروج مايعات ثبت كرد. ميزان ترشحات را در -21   
وضعيت ترشحات ) ميزان رنگ، ظاهر و بو ( و نشانه هاي اشكال در  -22   

تنفس ) تنفس سريع و سطحي، سيانوز، احساس فشار در قفسه سينه ( را 
 گزارش نمود و در پرونده ثبت كرد.
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  نام و نام خانوادگي دانشجو

 امضاء مربي امضاء دانشجو كارآموزي  دفعات  تجربه  تاريخ يازامت استاندارد عملكرد

      مورد  9-13 آشنايي

      مورد 14-17 توانايي

      مورد به باال 18 عملكرد مطلوب
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 T- Tubeچك ليست مراقبت از 

 سايل مورد نياز:و

  ظرف مدرج )مژر( وسايل تعويض پانسمان در صورت نياز به تعويض پانسمان

 

قادر به 

 انجام نبود

قادر به انجام 

 باكمك

قادر به 

 انجام

 دستورالعمل

 كاردكس مددجو را بررسي نمود. -1   
 دستها را بدقت شست. -2   

 وسايل كار را جمع آوري نمود. -3   

 دستورالعمل را براي مددجو توضيح داد. -4   

 .مددجو را در وضعيت مناسب قرار داد.-5   

 مددجو را فراهم نمود.خلوت  -6   

 دستكش تميز پوشيد. -7   

 پانسمان اطراف درن را باز كرد. -8   

پوست اطراف درن را از نظر عالئم عفونت، نشت صفرا و تحريك پوست  -9   
 بررسي كرد.

 دستكش استريل پوشيد. -13   

 پوست اطراف درن را تميز كرد و پانسمان استريل بكار برد. -11   

 ميزان ترشحات را در پايان هر شيفت كاري تخليه و اندازه گيري نمود. -12   
 دستكش را خارج كرد. -13   

در صورت خروج بيمار از تخت درن و كيسه جمع كننده ترشحات را به  -14   
 لباس بيمار وصل كرد و پائين تر از سطح كمر و مجاري صفراوي قرار داد.

قبل و بعد از هر وعده غذايي درن را كلمپ  در صورت نياز يك ساعت -15   
 كرد.

ميزان ترشحات، رنگ، بو و ظاهر آن را گزارش كرد و در پرونده ثبت  -16   
 نمود.

 

 
  نام و نام خانوادگي دانشجو

 امضاء مربي امضاء دانشجو كارآموزي  دفعات  تجربه  تاريخ امتياز استاندارد عملكرد

      مورد 7-9 آشنايي

      مورد 13-12 اييتوان

      مورد به باال 13 عملكرد مطلوب
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 چك ليست مراقبت از هموواك
Care of the Hemovac 

 

 سايل مورد نياز:و

  ظرف مدرج )مژر( وسايل تعويض پانسمان در صورت نياز به تعويض پانسمان محل

 

قادر به 

 انجام نبود

قادر به انجام 

 باكمك

قادر به 

 انجام

 العملدستور

 را بررسي نمود.  وكاردكس مددج -1   

 دستها را بدقت شست. -2   

 وسايل كار را جمع آوري نمود. -3   

 دستورالعمل را براي مددجو توضيح داد. -4   

 .مددجو را در وضعيت مناسب قرار داد.-5   

 خلوت مددجو را فراهم نمود. -6   

 دستكش تميز پوشيد. -7   

 فظ پوشش بيمار محل ورود لوله را آشكار كرد.با ح -8   

 باز بودن مسير و تداوم جريان ترشحات را بررسي نمود.  -9   

 عالئم عفونت و التهاب در اطراف محل را بررسي كرد. -13   

در صورت پر شدن محفظه درب مخصوص خروج ترشحات را باز كرد و  -11   
 محتويات را در ظرف مدرج تخليه كرد.

محفظه جمع آوري ترشحات را بر روي سطح صاف و محكمي قرار داد و  -12   
 با فشردن درب محفظه را بست. 

 دستكش استريل پوشيد. -13   
 اطراف درن را تميز نمود و پانسمان استريل بكار برد. -14   
 دستكش را خارج كرد. -15   

 بيمار را در وضعيت راحتي قرار داد. -16   
 وسايل را جمع آوري كرد. -17   
 دستها را شست. -18   

 ميزان ترشحات رنگ، بو و ظاهر آن را گزارش كرد و در پرونده ثبت نمود. -19   

 
  نام و نام خانوادگي دانشجو

 امضاء مربي امضاء دانشجو كارآموزي  دفعات تجربه  تاريخ امتياز استاندارد عملكرد

      مورد 7-13 آشنايي

      مورد 11-14 يتواناي

      مورد به باال 15 عملكرد مطلوب
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 حلقي و دهاني حلقي –چك ليست ساكشن بيني 
Nasophargygeal & Oropharyngeal Suctioning 

 

 سايل مورد نياز:و

 سپسرچيتل فو سند اكسيژن درماني عينك محافظ ماسك  جهت وسايل مصرف شدهرسيور 
 شكل Yلوله رابط ست استريل حاوي حوله، كاسه و گاز يزيولوژيفسرم  ستريلدستكش  رابط دستگاه ساكشن همراه با لوله

    (12 -18سند استريل مخصوص ساكشن با شماره )

 

قادر به 

 انجام نبود

قادر به انجام 

 باكمك

قادر به 

 انجام

 دستورالعمل

 دستور پزشك را به دقت كنترل كرد. -1   

 انجام ساكشن را بررسي كرد. وضعيت تنفسي و ضرورت -2   

 دستها را به دقت شست. -3   

 وسايل مورد نياز را جمع آوري كرد. -4   

بيمار را شناسايي نمود و روش كار و هدف از انجام آن را براي بيمار توضيح -5   
 داد.

 حريم خلوت بيمار را فراهم كرد. -6   

بيمار هوشيار در وضعيت نيمه نشسته و بيمار را در وضعيت مناسب قرار داد. )  -7   
 بيمار بيهوش در وضعيت به پهلو خوابيده.

 دستگاه ساكشن را روشن كرد و بر روي فشار مناسب تنظيم نمود. -8   

 ماسك و عينك پوشيد. -9   

 وسايل استريل را به طريق صحيح باز و آماده نمود. -13   

غالب را بصورت استريل و دست  دستكش هاي استريل را پوشيد )دست -11   
 غيرغالب را بصورت تميز استفاده نمود.(

با دست غالب خود سند استريل را كه قبالً آماده كرده بود به ساكشن وصل  -12   
 نمود.

 كاتتر را با وارد نمودن در ظرف نرمال سالين استريل مرطوب كرد. -13   
 در ساكشن حلقي بيني -14   

 (cm13نرمه گوش و بيني را اندازه گرفت )حدود الف( فاصلة بين 
ب( در حالي كه كاتتر را با شست مسدود كرده بود به آرامي آن را در هنگام دم 

 بيمار وارد يكي از سوراخهاي بيني نمود.
 ج( كاتتر را سطح حفرة بين ) به طرف وسط و خلف هدايت نمود.

اتتر را مسدود كرده بود آن در حالي كه با شست ك --ساكشن دهاني حلقي  -15   
 را از يك طرف دهان به سمت حلق وارد نمود.

ثانيه در هر مرتبه  5-15بابرداشتن فشار شست از روي كاتتر به مدت  -16   
ساكشن كرد. )ساكشن را بصورت متناوب در حالي كه كاتتر را مي چرخانيد خارج 

 كرد.(

 تميز نمود. نر بين دفعات ساكش نكردكاتتر را با استفاده از نرمال سالين د -17   
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قادر به 

 انجام نبود

قادر به انجام 

 باكمك

قادر به 

 انجام

 دستورالعمل

ساكشن كردن را تا زماني كه راه هوايي پاك شد ادامه داد ) بين هر بار  -18   
 ثانيه فاصله گذاشت. 33تا  23ساكشن كردن 

مود و بيمار را به تنفس عميق و در بين ساكشن ها از اكسيژن استفاده ن -19   
 سرفه تشويق كرد.

 در هنگام ساكشن بيني حلقي هر بار از يك مجراي بيضي ساكشن نمود. -23   
سند و لوله هاي متصل به ساكشن را با استفاده از نرمال سالين شستشو  -21   

 داد و ساكشن را خاموش كرد.

 مار كمك نمود.در برقراري بهداشت دهان و بيني به بي -22   
 سند را به دور انگشتان پيچيد و در همان حال دستكش را خارج نمود. -23   

 بيمار را در وضعيت راحت قرار داد. -24   
 وسايل را جمع آوري نمود. -25   
 دستها را شست. -26   

اطالعات خود را در رابطه با وضعيت تنفس، مقدار و نوع ترشحات را  -27   
 د و در پرونده ثبت كرد.گزارش نم

  
 

  نام و نام خانوادگي دانشجو

 امضاء مربي امضاء دانشجو كارآموزي  دفعات تجربه  تاريخ امتياز استاندارد عملكرد

      مورد 11-16 آشنايي

      مورد 17-21 توانايي

      مورد 22 عملكرد مطلوب
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 چك ليست ساكشن كردن لوله
ETT     End otracheal tube (ETT) Suctioning 

 

 سايل مورد نياز:و

 چيتل فوزسپس سند اكسيژن درماني عينك محافظ ماسك  جهت وسايل مصرف شدهرسيور 
 شكل Yلوله رابط ست استريل حاوي حوله، كاسه و گاز يزيولوژيفسرم  ستريلدستكش  دستگاه ساكشن همراه با لوله رابط

    (12 -18سند استريل مخصوص ساكشن با شماره )

 
 

قادر به 

 انجام نبود

قادر به انجام 

 باكمك

قادر به 

 انجام

 دستورالعمل

 دستور پزشك را به دقت كنترل كرد. -1   

ضرورت ساكشن را در بيمار بررسي نمود. )تنفس صدادار، ديدن خلط،  -2   
 سيانوزيس، سمع رال، تكي كاردي، تاكي پنه، بيقراري، اكسيژن اشباع شرياني(

 دستها را بدقت شست. -3   

 وسايل مورد نياز را جمع آوري كرد. -4   

 .دستورالعمل را براي بيمار توضيح داد.-5   

 حريم خلوت بيمار را فراهم كرد. -6   

 بيمار را در وضعيت مناسب قرار داد. )نيمه نشسته( -7   

 از ماسك و عينك محافظ استفاده نمود. -8   

 را با توجه به وضعيت بيمار انتخاب كرد.كاتتر مناسب  -9   

يك انتهاي كاتتر را به دستگاه ساكشن وصل نمود و انتهاي ديگرش را  -13   
 نزديك بيمار قرار داد.

 دقيقه داد. 1-3درصد را بمدت  133به بيمار اكسيژن  -11*   

ميز ميلي ليتر محلول استريل پر نمود و بر روي  133ظرف استريل را با  -12   
 نزديك بيمار قرار داد.

 دستكش استريل پوشيد و دست غالب را استريل نگهداشت. -13*   
 حوله استريل را روي سينه بيمار قرار داد. -14   

 كاتتر را با روش استريل از پوشش آن بيرون آورد. -15*   
رطوب با ساكشن مقداري از مايع نرمال سيلين از ظرف استريل، كاتتر را م -16   

 نمود.

سند را كلمپ نموده و طول مناسبي از آن را وارد لوله اندوتراكئال نموده  -17*   
ثانيه  13-15سانتي متر جابجائي كاتتر به طرف باال و پائين بمدت  2و با 

 ساكشن انجام داد.
 دقيقه بين دفعات ساكشن كردن فاصله گذاشت. 3تا  2 -

اد ضربان قلب و فشار اكسيژن اشباع در حين انجام ساكشن به تعد -18*   
 شرياني توجه كرد.

بعد از ساكشن نوك كاتتر را در محلول استريل نرمال سيلين قرار داده و  -19*   
 آنرا تميز نمود.

 درصد به بيمار داد. 133بعد از ساكشن اكسيژن  -23*   
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قادر به 

 انجام نبود

قادر به انجام 

 باكمك

قادر به 

 انجام

 لدستورالعم

 سند را به دور انگشتان پيچيد و در همان حال دستكش را خارج كرد. -21   

 نتايج مورد انتظار را در بيمار بررسي نمود. -22   
 بيمار را در وضعيت راحتي قرار داد. -23   

 وسايل را جمع آوري نمود. -24   
 دستها را شست. -25   
ت تنفس، مقدار و نوع ترشحات و اطالعات خود را در رابطه با وضعي -26   

 دفعات ساكشن مورد نياز را گزارش نمود و در پرونده ثبت كرد.

 
 

  نام و نام خانوادگي دانشجو

 امضاء مربي امضاء دانشجو كارآموزي  دفعات تجربه  تاريخ امتياز استاندارد عملكرد

      مورد 13-15 آشنايي

      مورد 16-19 توانايي

      مورد به باال 23 عملكرد مطلوب
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 چك ليست كمك در انجام گچ گيري
Assisting with cast Application 

 

قادر به 

 انجام نبود

قادر به انجام 

 باكمك

قادر به 

 انجام

 دستورالعمل

 وضعيت سالمت مددجو را بررسي نمود. -1   
 دانش مددجو در مورد كاربرد گچ را بررسي نمود -2   

 وضعيت بافتهايي كه گچ گيري مي شوند بررسي كرد. -3   
 وضعيت درد مددجو را بررسي نمود. -4   

دقيقه قبل از گچ گيري  33تا  23نياز به تجويز ضد درد يا شل كننده عضالني را  -5   
 بررسي نمود.

 دستها را شست. -6   

 دستكش را پوشيد. -7   
 ب قرار داد.بيمار را در وضعيت مناس -8   
 پوست را قبل از گچ گيري آماده نمود. -9   

 به بيمار توضيح داد كه ممكن است در طي گچ گرفتن احساس گرما نمايد. -13   
 حلقه پالستر يا گچ صناعي را آماده نمود. -11   
 ناحيه را در حين گچ گيري حمايت نمود. -12   

 لبه هاي گچ  را صاف نمود. -13   
 اقدامات الزم جهت تسريع روند خشك شدن گچ را بكار گرفت و آموزش داد. -14   
 گچ نرم را تا زمان خشك شدن با كف دست جابجا نمود. -15   

 به مددجو براي جابجايي به اتاق يا ترخيص كمك نمود. -16   
 ساعت در تخت  جابجا شود. 3تا 2كمك كرد يا آموزش داد كه هر وبه مددج -17   

 حس، حركت، و جريان خون اندام زيرين گچ را بررسي نمود. -18   
 به مددجو آموزش داد تغييرات حسي و حركتي را به پرسنل اطالع دهد. -19   
 كرد.( elevateاندام گچ گرفته شده را باالتر از سطح بدن قرار داد ) -23   

 وسايل را جمع آوري نمود. -21   
 دستها را شست. -22   
 عمليات انجام شده و نتايج مشاهدات را گزارش و ثبت نمود. -23   

 

  نام و نام خانوادگي دانشجو

 امضاء مربي امضاء دانشجو كارآموزي  دفعات  تجربه  تاريخ امتياز استاندارد عملكرد

      مورد 9-12 آشنايي

      مورد 13-17 توانايي

      مورد به باال 18 عملكرد مطلوب
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 يست مراقبت از بيمار داراي گچچك ل

Cast care 
 

قادر به 

 انجام نبود

قادر به انجام 

 باكمك

قادر به 

 انجام

 دستورالعمل

مشاهده مددجو از نظر عالئم سندرم گچ )استفراغ يا تهوع، درد شكم ، تنگي   -1   
 نفس( در گچ را انجام داد.

مجدد مويرگي، رنگ وضعيت عصبي، عروقي و سندرم كمپارتمان )پرشدگي  -2   
 پريدگي، ادم، بي حسي و......( را بررسي نمود.

 از نظر وجود تورم نواحي زير گچ مشاهده نمود. -3   

 دماي بافتي را بررسي نمود. -4   
 وضعيت پوست زير لبه هاي گچ مشاهده كرد. -5   
 حركات مددجو را تعيين و مشخص نمود. -6   

نامطبوع از گچ، خروج ترشحات از زير گچ يا دريچه ها،  به عالئم عفونت )بوي -7   
 قرمزي، افزايش دما( توجه نمود.

موارد الزم در مورد سندرم گچ، سندرم كمپارتمان و عفونت و حركات مجاز را به -8   
 مددجو آموزش داد.

 به مددجو كمك نمود در هنگام استحمام گچ را بپوشاند. -9   

مددجو با محدوديت حركت به عمل آورد )توجه از پوست، توجهات الزم از  -13   
 عضالت، دستگاه گوارش..........(

 اقدامات انجام شده و عالئم نامطلوب را ثبت و گزارش نمود. -11   

 
 

  نام و نام خانوادگي دانشجو

 امضاء مربي امضاء دانشجو كارآموزي  دفعات  تجربه  تاريخ امتياز استاندارد عملكرد

      مورد 4-5 اييآشن

      مورد 6-7 توانايي

      مورد به باال 8 عملكرد مطلوب
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 چك ليست كمك در برداشتن گچ

           Assisting with cast Removal 
 

 

قادر به 

 انجام نبود

قادر به انجام 

 باكمك

قادر به 

 انجام

 دستورالعمل

 رداشتن گچ بررسي نمود. مددجو را از نظر آمادگي براي ب  -1   

 از مددجو سؤال كرد كه آيا خارش يا حساسيت زير گچ احساس مي كند. -2   
 نحوه انجام كار را براي مددجو توضيح داد. -3   
 در صورت نياز دستكش پوشيد. -4   

 در برداشتن گچ كمك نمود. -5   
 پوست سالم زير گچ را با آب و پنبه تميز نمود. -6   
 بر روي پوست لوسيون استفاده كرد. -7   

 تمرينات محدوده حركتي را آموزش داد. -8   
 به مددجو كمك نمود كه به اتاق خود باز گردد يا ترخيص شود. -9   
 لوازم را جمع آوري نمود )تميز كرد يا دور انداخت( -13   

 وضعيت پوست زير گچ را ثبت و گزارش نمود. -11   

 
 
 

  م خانوادگي دانشجونام و نا

 امضاء مربي امضاء دانشجو كارآموزي  دفعات تجربه  تاريخ امتياز استاندارد عملكرد

      مورد 4-5 آشنايي

      مورد 6-7 توانايي

      مورد به باال 8 عملكرد مطلوب
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 چك ليست مراقبت از بيمار داراي تراكشن
Assisting with Application of skeletal traction 

 
 

قادر به 

 انجام نبود

قادر به 

 انجام باكمك

قادر به 

 انجام

 دستورالعمل

 بررسي -الف   
وضعيت كشش و عملكرد مناسب آن را بررسي نمود )ميزان وزنه دستور داده   -1

شده عدم تماس با زمين، راستاي مناسب طنابها و قرقره ها، مناسب بودن وضعيت 
 بيمار(

 نياز مددجو را براي استفاده از ضد درد و شل كننده عضالني بررسي نمود. -2   
 ( را از نظر عالئم عفونت بررسي نمود.pinناحيه پين ) -3   
 از نظر حس حركت و خونرساني ناحيه را بررسي كرد. -4   

 از نظر تاولهاي شكستگي مددجو را بررسي نمود. -5   
 (pinمراقبت از پين  ) -ب   

  دستها را شست -1
 دستكش پوشيد. -2   

 پانسمان قبلي اطراف پين ها را برداشت و دور انداخت. -3   
 به وضعيت بافت اطراف پين توجه نمود. -4   
   11- pin .را به نحو صحيح تميز نمود 

 دستها را شست. -12   
 د.عمليات انجام شده و نتايج مشاهدات را گزارش و ثبت نمو -13   

 
 

  نام و نام خانوادگي دانشجو

 امضاء مربي امضاء دانشجو كارآموزي  دفعات  تجربه  تاريخ امتياز استاندارد عملكرد

      مورد 5-6 آشنايي

      مورد 7-8 توانايي

      مورد به باال 9 عملكرد مطلوب
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 چك ليست سند گذاري مثانه از نوع مستقيم و بجا ماندني جهت آقايان
Catheterizing the male urinary bladder (Stright & Foley) 

 

 سايل مورد نياز:و

 مالفه پدضدآب استريل (urine Bag)كيسه ادرار  چيتل فورسپس ست استريل حاوي )دو كاسه، شان پرفوره، پنبه و گاز(

 نرمال سالين ماسك K-y jellyكننده استريل ماده لغزنده كننده )بتادين(محلول ضدعفوني عدد 2دستكش استريل 
   آب مقطر (16  - 18سندفولي )شماره  سرنگ قيچي چسب

   
 

قادر به 

 انجام نبود

قادر به انجام 

 باكمك

قادر به 

 انجام

 دستورالعمل

 دستور پزشك را به دقت كنترل كرد. -1   

 دستهاي خود را شست . -2   

 وسايل مورد نياز از جمع آوري كرد. -3   

 روش كار و هدف از انجام آن را براي بيمار توضيح داد. -4   

 .حريم خلوت بيمار را فراهم كرد.-5   

 بيمار را در وضعيت خوابيده به پشت قرار داد بطوري كه زانوها را از هم باز كرده بود. -6   

 مشمع و رويه )پد ضد آب( را زير بيمار پهن كرد و لباس مددجو را خارج نمود. -7   

 پاها و ناحيه شكم بيمار را با مالفه پوشاند. -8   

 دستكش يكبار مصرف تميز پوشيد. -9   

 ناحيه پرينه را با آب و صابون تميز كرد. )مراقبت از پرينه به روش تميز( -13   

 دستكش ها را خارج نمود و دستهاي خود را شست. -11   

 ماده شود.وسايل استريل را به طريق صحيح باز و آ -12   
 دستكش استريل پوشيد. -13   

 شان پرنوره را بررسي ناحيه پرينه طوري قرار داد كه آلت تناسلي بيمار خارج آن قرار گيرد. -14   

با فورسپس، پنبه و بتادين سر آلت را تميز نمود. ) با دست چپ آلت را در حالت عمود  -15   
ل به طرف خارج، سوراخ نوك آلت را تميز نمود ) گرفت و با دست ديگر با حركت چرخشي از داخ

 اين كار را سه بار تكرار كرد.(

 سانتي متر ابتداي سند را به ماده لغزنده كننده استريل آغشته كرد. 15تا  5 -16   

سانتي متر پايين تر از نوك سند را گرفت و با دست ديگر آلت را در  13تا  8با دست غالب  -17   
 سانتي متر از سند را وارد نمود. 23بدن قرار داد و با حركت چرخشي حالت عمود بر 

 در صورتي كه در وارد نمودن سند با مشكل مواجه شد موارد ذيل را انجام داد. -18   
 الف( سند را به آرامي چرخانيد.

 ب( از بيمار خواست نفس عميق بكشد.
 گتر باز شود(ج( از بيمار خواست سعي در ادرار كردن نمايد. )تا اسفن

 د( كف پاهاي خود را بطرف هم قرار دهد. ) تا ماهيچه ها شل شود(
 ه( در صورتيكه باز هم مقاومت وجود داشت سند را خارج نمود و به پزشك اطالع داد.

سانتي متر سند را بيشتر  5تا  2پس از شروع جريان ادرار در صورت استفاده از سند فولي  -19   
 آلت را پايين آورد.وارد مثانه نمود و 

اگر از سند فولي استفاده كرد، بالن سند را با آب مقطر استريل )طبق مقدار پيشنهاد شده  -23   
 سي سي متسع نمود. 33تا  13كارخانه سازنده بين 
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قادر به 

 انجام نبود

قادر به انجام 

 باكمك

قادر به 

 انجام

 دستورالعمل

 طمئن شود كه بالن سند از آب مقطر پر شده است.به آرامي سوند را كشيد تا م -21   

 سند را به كيسه ادرار وصل نمود و در سطح پايين تر از مثانه قرار داد. -22   
 سوند را به پايين شكم و براي كوتاه مدت به باالي ران با چسب ثابت نمود.

 وسايل را جمع آوري نمود. -23   
 دستكش ها را خارج كرد. -24   
 دستها را شست. -25   

اطالعات خود را در رابطه با ) نوع و اندازه سند، زمان سندگذاري( و مشخصات ادرار  -26   
 گزارش نمود و در پرونده ثبت كرد.

 
 
 

  نام و نام خانوادگي دانشجو

 امضاء مربي امضاء دانشجو كارآموزي  دفعات  تجربه  تاريخ امتياز استاندارد عملكرد

      مورد 11-15 آشنايي

      مورد 16-23 توانايي

      مورد به باال 21 عملكرد مطلوب
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 چك ليست مراقبت از فولي در بيمار زن
Care of indwelling Catheter 

 

 

 سايل مورد نياز:و

 قيچي چسب ظرف مدرج  ليف يا گاز   پدضد آب صابون آب دستكش تميز

         

ر به قاد

 انجام نبود

قادر به انجام 

 باكمك

قادر به 

 انجام

 دستورالعمل

 كاردكس مددجو را بررسي كرد، مدت زمان باقي ماندن سند را تعيين كرد. -1   

 دستهاي خود را شست. -2   

 وسايل مورد نياز را جمع آوري كرد. -3   

 روش كار و هدف از انجام آن را براي بيمار توضيح داد. -4   

 حريم خلوت بيمار را فراهم كرد. -5   

بيمار را در وضعيت به پشت خوابيده قرار داد. به طوري كه زانوها خميده و رانها به  -6   
 طرف خارج چرخيده باشد.

مشمع و رويه را زير بيمار پهن كرد، لباس بيمار را خارج نمود و پاهاي مددجو را به  -7   
 روش اصولي پوشاند.

 ستكش يكباره مصرف تميز پوشيد.د -8   

 ناحيه پرينه را با آب و صابون تميز كرد. ) مراقبت از پرينه به روش تميز( -9   

 سانتي متر ابتداي سند را تميز كرد. 13تقريباً  -13   

 در صورت نياز، نوار چسب را تعويض كرد. -11   

 در صورت نياز، كيسه ادرار را تخليه كرد. -12   

 كيسه ادرار را پايين تر از سطح مثانه قرار داد. -13   

 كيسه ادرار و لوله هاي متصل به آن را از نظر ثابت بودن به تخت بررسي كرد. -14   
 كيسه ادرار را از نظر عدم تماس با سطح زمين يا محيط آلوده بررسي كرد. -15   
 ميزان، رنگ و شفافيت ادرار را بررسي كرد. -16   

 دستكش ها را خارج نمود، وسايل را جمع آوري كرد و دستها را شست. -17   
 بيمار را در وضعيت راحت قرار داد. -18   
اطالعات خود را در رابطه با مراقبت از سند و بررسي هاي انجام شده گزارش و  -19   

 در پرونده ثبت كرد.

 

 
 نام و نام خانوادگي دانشجو 

 استاندارد عملكرد امتياز تاريخ دفعات  تجربه  كارآموزي  وامضاء دانشج امضاء مربي

 آشنايي مورد 11-8     

 توانايي مورد 14-12     

 عملكرد مطلوب مورد به باال15     
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 چك ليست خارج كردن سند بجا ماندني

Removing Indwelling Catheter 
 سايل مورد نياز:و

  پدضد آب پنبه استون  cc 10سرنگ  گاز دستكش تميز

         

قادر به 

 انجام نبود

قادر به 

 انجام باكمك

قادر به 

 انجام

 دستورالعمل

دستور پزشك را به دقت كنترل كرد. )در صورت نياز به كلمپ و باز كردن سند  -1   
 به طور دوره اي، انجام اين كار را بررسي كرد.( 

 دستهاي خود را شست. -2   

 ا جمع آوري كرد.وسايل مورد نياز ر -3   

 روش كار و هدف از انجام آن را براي بيمار توضيح داد. -4   

 حريم خلوت بيمار را فراهم كرد. -5   

بيمار را در وضعيت به پشت خوابيده قرار داد به طوري كه زانوها خميده و رانها به  -6   
 طرف خارج چرخيده باشد.

 ، لباس بيمار را خارج نمود.مشمع و رويه را زير بيمار پهن كرد -7   

 دستكش يكبار مصرف تميز پوشيد. -8   

 در صورت نياز، نمونه ادرار استريل را جمع آوري كرد.  -9   

 با استفاده از پنبه آغشته به استون، نوار چسب را از بدن بيمار جدا كرد. -13   

 الون را خارج كرد.با استفاده از سرنگ، مايع مورد استفاده براي اتساع ب -11   

از بيمار خواست نفس عميق بكشد، سپس سند را خارج كرده و در رسيور قرار  -12   
 داد.

 در صورت نياز، مراقبت از پرينه را انجام داد. -13   
 محتويات كيسه ادرار را اندازه گيري و تخليه كرد. -14   

 جدا كرد.كيسه ادرار و لوله هاي متصل به آن را از تخت  -15   
 دستكشها را خارج كرد، وسايل را جمع آوري كرد و دستها را شست .  -16   
 بيمار را در وضعيت راحت قرار داد. -17   

اطالعات خود را در رابطه با مقدار و مشخصه هاي ادرار و زمان خارج كردن  -18   
 سند گزارش و در پرونده ثبت كرد.

ساعت را تعيين كرده،  8مقدار آن بعد از گذشت حداكثر  زمان اولين دفع ادرار و -19   
 ميزان ادرار دفعي را با مايعات دريافتي مقايسه كرد.

 در صورت احتمال بروز احتباس ادرار، مثانه را لمس كرد. -23   

 
 

 نام و نام خانوادگي دانشجو 

 ندارد عملكرداستا امتياز تاريخ دفعات تجربه  كارآموزي  امضاء دانشجو امضاء مربي

 آشنايي مورد 11-8     

 توانايي مورد 15-12     

 عملكرد مطلوب مورد به باال 16      
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 Bed Bath  چك ليست حمام بيمار در تخت

 

 سايل مورد نياز:و

 لباس تميز صابون لگن حمام دو عد ليف دو عدد حوله صورت حوله حمام مشمع سرتاسري  مالفه دو عدد
   ترمومتر مايعات سيون يا ماده چرب كنندهلو دستكش تميز 

 

قادر به  دستورالعمل

 انجام

قادر به انجام 

 باكمك

قادر به 

 انجام نبود

    كاردكس را به منظور بررسي وضعيت مددجو كنترل كرد. -1

    دستها را شست. -2

    وسايل الزم را جمع آوري نمود. -3

    تورالعمل را براي وي توضيح داد.مددجو را شناسايي و هدف از انجام دس -4

    در و پنجره را بست و دماي اتاق را بررسي كرد. -5

    خلوت مددجو را فراهم نمود. -6

    مالفه هاي پايين تخت را شل كرد. -7

    روتختي و پتو را از روي بيمار برداشته آنها را تا كرد روي صندلي قرار داد. -8

 ( سرتاسري را زير بدن بيمار پهن كرد.--------پد ضد آب ) -9
 در صورت امكان بيمار را در وضعيت به پشت خوابيده قرار داد.

   

    در صورت امكان بالش را از زير سر بيمار برداشته و او را به نزديك خود كشيد. -13

    در صورت نياز دستكش تميز پوشيد. -11

    انداخت. Hamperورد و به داخل لباس بيمار را در زير مالفه بيرون آ -12

    ( پر كرد.Ċ-43 46آب گرم با درجه حرارت ) لگن حمام را با -13

    حوله را در زير چانه، روي سينه بيمار پهن كرد. -14

با استفاده از ليف و آب ساده چشمهاي بيمار را از گوشه داخلي بطرف گوشه خارجي تميز  -15
ورت را شست و خشك كرد. )در صورت تمايل بيمار صورت را كرد. سپس بقيه قسمت هاي ص

 با آب و صابون شست.(

   

گردن و گوشهاي بيمار را بدون صابون و در صورت تمايل بيمار با صابون شست و خشك  -16
 كرد.

   

حوله تا خورده را زير دست بيمار قرار داد و لگن را روي آن گذاشت. دستهاي بيمار را در  -17
 كرد، شست و خشك نمود. لگن خيس

   

دست دورتر را عريان نمود و زير آن را حوله پهن كرد دستها را بحالت چرخشي و با فشار  -18
 ماليم از مچ بطرف زير بغل شست و خشك نمود.

   

    را براي دست ديگر بيمار تكرار كرد. 18و  17مراحل  -19

را تا زير ناف پايين برد سينه شست و  حوله را روي سينه پهن كرد. مالفه روي بيمار -23
 خشك نمود . به چين پوست زير پستان بيمار توجه كرد. 

   

مالفه را تاروي قسمت باالي ناحيه تناسلي پايين برد و حوله را روي سينه بيمار قرار داد  -21
 شكم بيمار را شست و خشك نمود به ناف و چين و چروك شكم توجه كرد.

   

به حالت اول برگرداند. پاي دورتر را عريان نمود حوله را زير پاي دورتر پهن كرد مالفه را  -22
چرخشي ماليم از قوزك پا تا زانو و از زانو بطرف كشاله ران را شست و  -با حركات مالشي

 خشك كرد.

   

حوله را زير پا تا زد و لگن را روي آن قرار داد پاي بيمار در داخل لگن گذاشت پاها را  -23
 شست و خشك كرد. به وسط انگشتان پا توجه نمود.
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قادر به  دستورالعمل

 انجام

قادر به انجام 

 باكمك

قادر به 

 انجام نبود

    ديگر تكرار كرد. ------را براي  23و  22مراحل  -24

به بيمار كمك كرد تا در وضعيت به پهلو يا شكم قرار گيرد. مالفه و حوله را طوري قرار  -25
 ه ناحيه پشت و باسن عريان باشد.داد ك

   

پشت و باسن را شست و خشك كرد. به چين عضله باسن توجه كرد. پشت بيمار را از نظر  -26
 هر گونه قرمزي و صدمه پوستي مشاهده كرد.

   

    در صورتيكه مورد منع وجود نداشت پشت بيمار را ماساژ داد. -27

    ه در صورت لزوم تعويض نمود.آب لگن را اكنون و يا در هر مرحل -28

    ناحيه پرينه را تميز كرد و يا ترتيبي داد كه خود بيمار اين ناحيه را تميز كند. -29

    به بيمار كمك كه لباس تميز را بپوشد.  -33

پد ضدآب را از زير بيمار جمع كرد. مالفه هاي تخت را مرتب نمود. ) در صورت نياز مالفه  -31
 تعريف كرد. هاي تخت را

   

    مددجو را در وضعيت مناسب قرار داد. -32

    با مددجو ارتباط برقرار كرده و نكات ضروري را به وي آموزش داد. -33

    دستكش ها را خارج نمود. -34

    پاراوان و وسايل را جمع آوري كرد. -35

    دستها را شست. -36

    و گزارشهاي الزم را ارائه نمود.عمل انجام شده را در پرونده ثبت  -37

 
 

  نام و نام خانوادگي دانشجو

 امضاء مربي امضاء دانشجو كارآموزي  جربه تدفعات  تاريخ امتياز استاندارد عملكرد

      مورد 16-22 آشنايي

      مورد 23-33 توانايي

      مورد به باال 31 عملكرد مطلوب
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 Sitz Bath هيحمام نشيمن گا

 

 سايل مورد نياز:و

 لگن مخصوص صندلي يا چهارپايه دماسنج مايعات در صورت وجود زخم باز وسايل پايه استريل باشد
 پد و گاز در صورت لزوم  دستكش يك بار مصرف تميز  لباس بيمار  حوله بيمار محلول دستور داده شده

 
 

قادر به  دستورالعمل

 انجام

قادر به 

 انجام باكمك

قادر به 

 انجام نبود

    كاردكس مددجو را بررسي نمود. -1

    دستها را شست. -2

    وسايل كار را جمع آوري نموده، به حمام بخش برد و روي صندلي قرار داد. -3

-43حجم از محلول دستور داده شده با درجه حرارت  2/1لگن مخصوص را تا  -4
ده از دماسنج يا قسمت داخلي مچ دست درجه درجه سانتي گراد پر كرد. ) با استفا 43

 حرارت را كنترل كرد.(

   

    مددجو را از اقدام موردنظر مطلع كرد و به حمام بخش انتقال داد. -5

    دستكش تميز پوشيد. -6

در بيرون آوردن لباس به بيمار كمك كرد. ) در صورتيكه وجود ، پانسمان يا پد  -7
 در ناحيه، آن را برداشت.(

   

    به بيمار كمك كرد تا در لگن بنشيند و اطراف او را با مالفه پوشاند. -8

به طور مرتب به بيمار سرزد و او را از نظر ناراحتي رنگ پوست و نبض بررسي  -9
 كرد.

   

    دقيقه ادامه داد. 33تا  15معالجه را به مدت  -13

و به طور كامل با حوله خشك  پس از پايان درمان بيمار را از لگن خارج كرد -11
 نمود.

   

    در صورت نياز از پد يا پانسمان در ناحيه مورد معالجه استفاده كرد. -12

    دستكش را خارج نمود.-13

    بيمار را به اتاق خودش منتقل كرد و روي تخت خوابانيد. -14

    به عمل آورد.وسايل را به محل مربوطه برگردانيد و توجه الزم را از آنها  -15

    دستها را شست. -16

    مراحل كار را گزارش نمود و در پرونده ثبت كرد. -17

 
 

  نام و نام خانوادگي دانشجو

 امضاء مربي امضاء دانشجو كارآموزي  دفعات تجربه  تاريخ امتياز استاندارد عملكرد

      مورد 7-13 آشنايي

      مورد 11-13 توانايي

      مورد به باال 14 طلوبعملكرد م
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 Ice bag چك ليست بكارگيري سرماي خشك )كيف يخ( 

 

 سايل مورد نياز:و

 حوله جهت خشك كردن كيسه  رويه مخصوص كيسه يخ  كيسه يخ  ظرف محتوي يخ خرده شده

 
 

قادر به  دستورالعمل

 انجام

قادر به 

 انجام باكمك

قادر به 

 انجام نبود

    رسي نمود.كاردكس مددجو را بر -1

    دستها را بدقت شست. -2

 كيف يخ را به ترتيب ذيل در اتاق پانسمان آماده كرد. -3
كيف را پر از خرده هاي يخ كرد )دقت كرد اطراف خرده هاي يخ تيز  2/1 -3/2الف( 

 نباشد  در صورت لزوم آنها در كاسه آبي ريخت تا تيزي يخ از بين برود.(
قرار داد و با دست روي آن را فشار داد تا هواي داخل  ب( كيف را روي سطح صافي

 آن خارج شود. سپس در آن را بست.
 ج( كيف يخ را از نظر نشت آب امتحان كرد.

 د( كيف را خشك نمود و در پوشش مخصوص قرار داد.

   

    به اتاق بيمار رفت وي را شناسايي نمود و با او ارتباط برقرار كرد. -4

    وضعيت راحتي قرار داد عضو مورد درمان را زير پوشش ها خارج كرد.بيمار را در  -5

    محل مورد نظر را بررسي كرد. -6

    كيف را در محل دستور داده شده قرار داد. -7

    به منظور پيشگيري از احساس لرز بيمار را پوشاند. -8

 موارد ذيل را به بيمار آموزش داد. -9
 وضعيت خود را تغيير ندهد. الف( در طول مدت درمان

 ب( در صورت بروز ناراحتي پرستار را مطلع نمايد.

   

    دقيقه كنترل كرد. 5-13بيمار را در فواصل  -13

    دقيقه از محل برداشت. 33كيف يخ را پس از  -11

    تأثير كيف يخ بر بيمار را بررسي كرد. -12

    روري را به وي آموزش داد.با بيمار ارتباط برقرار كرده و نكات ض -13

    وسايل كار را جمع آوري نمود. -14

    دستها را شست. -15

    مراحل كار را گزارش و در پرونده ثبت كرد. -16

 

  نام و نام خانوادگي دانشجو

دفعات   تاريخ امتياز استاندارد عملكرد
 تجربه 

 امضاء مربي امضاء دانشجو كارآموزي 

      ردمو 6-8 آشنايي

      مورد 9-11 توانايي

      مورد به باال 12 عملكرد مطلوب
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 Heat lamp چك ليست استفاده از چراغ گرما

 

 سايل مورد نياز:و

   وسايل تميز كردن زخم در صورت لزوم وات 63چراغ گرما با المپ 

 

قادر به  دستورالعمل

 انجام

قادر به 

 انجام باكمك

قادر به 

 انجام نبود

    كاردكس مددجو را بررسي نمود. -1

    دستها را شست. -2

    چراغ گرما و وسايل مورد نياز را به اتاق بيمار برد. -3

    مددجو را شناسايي و با وي ارتباط برقرار نمود. -4

    خلوت مددجو را فراهم كرد. -5

دقت كرد حتي االمكان پوشش بيمار را كنار زد و محل مورد معالجه را نمايان كرد. )  -6
 قسمت هاي غيرضروري پوشيده باقي بماند.(

   

    ناحيه مورد معالجه را از ترشحات تميز و خشك نمود. -7

سانتي متري ناحيه مورد معالجه قرار داد سپس روشن  33-45چراغ را در فاصله  -8
 نمود.

   

 موارد ذيل را به بيمار آموزش داد. -9
 شده باقي بماند.الف( در وضعيت تنظيم 

 ب( از دست زدن به المپ خودداري كند.
 ج( در صورت احساس ناراحتي پرستار را مطلع سازد.

   

    دقيق جهت بررسي شكايات بيمار به وي سر زد. 5-13در فواصل  -13

    دقيقه از محل برداشت. 23-33چراغ گرما را پس از  -11

    ر را بررسي كرد.تأثير استفاده از چراغ گرما بر بيما -12

    با بيمار ارتباط برقرار كرده و نكات ضروري را به وي آموزش داد. -13

    وسايل كار را جمع آوري نمود. -14

    دستها را شست. -15

    مراحل كار را گزارش نمود و در پرونده ثبت كرد. -16

 

  نام و نام خانوادگي دانشجو

 امضاء مربي امضاء دانشجو كارآموزي  دفعات تجربه  يختار امتياز استاندارد عملكرد

      مورد 7-9 آشنايي

      مورد 13-12 توانايي

      مورد به باال 13 عملكرد مطلوب
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 Hot bag  چك ليست استفاده از گرماي خشك )كيسه آب گرم(

 

 سايل مورد نياز:و

 حوله جهت خشك كردن كيسه آب گرم گرم ظرف محتوي آب دماسنج مايعات  رويه مخصوص كيسه آب گرم

 

قادر به  دستورالعمل

 انجام

قادر به 

 انجام باكمك

قادر به 

 انجام نبود

    كاردكس مددجو را بررسي نمود. -1

    دستها را شست. -2

 كيسه آبگرم را به ترتيب ذيل در اتاق پانسمان آماده نمود. -3
درجه سانتي گراد براي اطفال و  52بالغين  الف( درجه حرارت آب را اندازه گرفت ) براي

 درجه سانتي گراد( 5/43-46سالمندان 
 كيسه را از آب گرم پر كرد. 3/2ب( 

 ج( با قرار دادن كيسه روي سطح صاف هواي آن را خارج نمود.
 حاصل كند. ند( كيسه را وارونه كرد تا از محكم بودن درب آن و عدم نشت مايع اطمينا

 رده، در پوشش آن قرار داد.ه( كيسه را خشك ك

   

    مددجو را شناسايي و با وي ارتباط برقرار كرد. -4

    محل مورد معالجه را از نظر زخم، قرمزي خراشيدگي مورد مشاهده قرار داد. -5

كيسه را در محل مورد معالجه قرار داد. ) دقت كرد دهانه كيسه حتي المقدور دور از  -6
 بدن بيمار باشد.(

   

    در صورت لزوم با استفاده از بالش كيسه آبگرم را در محل ثابت كرد. -7

    دقيقه جهت بررسي وضعيت بيمار به وي سر زد. 5-13در فواصل  -8

    دقيقه از محل برداشت.33-45كيسه آبگرم را پس از  -9

    تأثير كيسه آب گرم را در كاهش عالئم و نشانه هاي بيمار بررسي كرد. -13

    با بيمار ارتباط برقرار كرده و نكات ضروري را به وي آموزش داد. -11

    وسايل را به محل مربوطه برگرداند و توجه الزم را از آنها بعمل آورد. -12

    دستها را شست. -13

    مراحل كار را گزارش نمود و در پرونده ثبت كرد. -14

 

  نام و نام خانوادگي دانشجو

 امضاء مربي امضاء دانشجو كارآموزي  دفعات تجربه  تاريخ امتياز رد عملكرداستاندا

      مورد 6-8 آشنايي

      مورد 9-11 توانايي

      مورد به باال 12 عملكرد مطلوب
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 Intake and output (I & O) چك ليست بررسي جذب و دفع مايعات 

 

 سايل مورد نياز:و

  ليوان مدرج جهت مايعات مصرفي  گيري جهت ادرارظرف مدرج اندازه I & Oبرگه 

 

قادر به  دستورالعمل

 انجام

قادر به انجام 

 كبا كم

قادر به 

 انجام نبود

    كاردكس مددجو را بررسي كرد. -1

    وسايل مورد نياز را جمع آوري كرد. -2

    مددجو را شناسايي نمود و با او ارتباط برقرار كرد. -3

 را به مددجو آموزش داد. موارد ذيل -4
 الف( به بيمار در مورد لزوم اندازه گيري مايعات دريافتي و دفعي توضيح داد.

 ب( ضرورت استفاده از لگن يا لوله ادرار را به او يادآور شد.
 ج( درباره مايعات خوراكي كه اندازه گيري آنها الزم است، به بيمار آموزش داد.

   

ر با استفاده از ظرف مدرج اندازه گيري و با ذكر نوع و زمان مايعات دريافتي بيمار  -5
 دريافت ثبت كرد.

 گيري و ثبت مايعات دريافتي حين و بعداز صرف غذا )مواد غذايي مايع كامل اندازه
 بستني، ژله( ،از جمله آب، شير، آب ميوه، قهوه، چاي، سوپ صاف شده، نوشابه

 واصل صرف غذا )از جمله آب مصرفي گيري و ثبت مايعات دريافتي بين فاندازه
 همراه با داروهاي خوراكي(

 )اندازه گيري و ثبت مايعات وريدي ) از جمله خون و انواع سرمها 

   

مايعات دفعي بيمار را با استفاده ا  طرف مدرج اندازه گيري و با ذكر نوع و رمان  -6
 دفع ثبت كرد.

 فع اندازه گيري و ثبت ميزان ادرار پس از هر بار د 

  اندازه گيري و ثبت ميزان ادرار بيماران داراي سند ادراري پس از تخليه كيسه
 ادرار در ظرف مدرج در انتهاي هر شيفت

 .تخمين و ثبت مايع دفع شده در بيماران مبتال به بي اختياري و تعريق شديد 

   

برگه  در پايان هر شيفت كاري مقدار كل مايعات دريافتي و دفعي را محاسبه و در -7
 مخصوص و پرونده بيمار ثبت كرد.

   

وضعيت دريافت و دفع مايعات بيمار و موارد غيرطبيعي را به پرستاران شيفت بعد  -8
 گزارش داد.

   

 
 

  نام و نام خانوادگي دانشجو

 امضاء مربي امضاء دانشجو كارآموزي  دفعات تجربه  تاريخ امتياز استاندارد عملكرد

      باالمورد به  7 آشنايي

      مورد 5-6 توانايي

      مورد به باال 7 عملكرد مطلوب
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 چك ليست تحويل گرفتن بيمار در ابتداي شيفت
Chang-of-shift Assessment 

 

 سايل مورد نياز:و

    كاردكس بيمار 

 

قادر 

به 

انجام 

 نبود

قادر به 

انجام 

 باكمك

قادر 

به 

 انجام

 دستورالعمل

 ر را بررسي كرده، اطالعات را استخراج كرد.كاردكس بيما -1*   
 دستهاي خود را شست. -2   

 مددجو را شناسايي كرده، با وي ارتباط برقرار كرد. -3   

، مشخصات بيمار و ......( و برگه عالئم حياتي و  Npoكارتهاي پائين تخت )كارت -4*   
 دخول و خروج مايعات را بررسي نمود.

 بيمار را بررسي كرد.سطح هوشياري  -5   

 واحد بيمار را بررسي كرده، وسايل و ...... تجهيزات موجود در آن ارزيابي كرد. -6   

 ظاهر عمومي بيمار را بررسي كرد. -7   

لوله هاي متصل به بيمار، ترشحات موجود در كيسه هاي تخليه و پانسمانها را  -8*   
 بررسي نمود.

ميزان محلول، مشخصات برچسب سرم، داروي افزوده شده به  سرم را از نظر نوع و -9*   
سرم، تاريخ مصرف محلول، ست سرم و ميكروست و وضعيت محل ورود آنژيوكت ارزيابي 

 كرد.

 در صورت نياز نقاط تحت فشار بيمار را بررسي نمود. -13   

لس تجهيزات متصل به بيمار )دستگاه اكسيژن، ساكشن، مانيتور قلبي، پا -11*   
 اكسيمتري و ....... ( را بررسي كرد.

 نقاط قابل ذكر را به مسؤول بخش و مربي گزارش نمود. -12   

 
 نام و نام خانوادگي دانشجو 

 استاندارد عملكرد امتياز تاريخ دفعات تجربه  كارآموزي  امضاء دانشجو امضاء مربي

 آشنايي 6-5     

 توانايي 9-7     

 عملكرد مطلوب المورد به با 13     
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 Discharging Clients چك ليست ترخيص بيمار

 

 سايل مورد نياز:و

   هاي آموزشي كتابچه فرم طرح ترخيص و آموزش به بيمار

 
 

قادر به 

 انجام نبود

قادر به انجام 

 باكمك

قادر به 

 انجام

 دستورالعمل

 دقت خواند. دستور پزشك در مورد ترخيص را در پرونده بيمار به -1   

تغييرات انجام شده در دستورات پزشك تغيير در درمان يا نياز به وسايل خاص را  -2   
 مشخص كرد.

كليه آزمايشات تشخيصي، عكسبرداري و روشهاي مراقبتي پرستاري را قبل از ترخيص  -3   
 اجراء كرد.

 .ساعت و تاريخ دقيق ترخيص را به بيمار و فاميل وي اطالع داد -4   

.به بيمار يا افراد خانواده در مورد مقدار و زمان مصرف داروها و انجام روش هاي مراقبتي -5   
 آموزش داد.

 راهنماهاي كتبي )پمفلت( را در ارتباط با نحوه مراقبت در منزل در اختيار بيمار قرار داد. -6   

مانگاه،..........( را تكميل كرد در صورت نياز فرم ارجاع بيمار به مراكز خاص ) كلينيك، در -7   
 و در اختيار او قرار داد.

 ( را به بيمار تحويل داد.Green Sheetيك نسخه فرم خالصه پرونده ) -8   

 در صورت نياز پانسمان بيمار را تعويض كرد. -9   

 داروهاي مورد مصرف بيمار كه باقي مانده را در اختيار وي قرار داد. -13   

 ريخ مرخص شدن را به حسابداري اطالع داد.تا -11   

توسط منشي بخش به بخش هاي تغذيه، پذيرش و اطالعات در مورد ترخيص بيمار  -12   
 اطالع داده شد.

 به بيمار كمك كرد تا اقدامات بهداشتي الزم را انجام داده و لباس بپوشد. -13   

 كند. به بيمار كمك كرد تا وسايل خود را جمع آوري -14   
 در صورت لزوم جمعيت انتقال بيمار صندلي چرخدار يا برانكارد را آماده نمود. -15   

بيمارستان و يافته هاي حاصل از بررسي  --در پرونده بيمار زمان ترخيص، نحوه انتقال  -16   
 را ثبت كرد.

به  پزشك داشت ضمن اطالع دچنانچه بيمار قصد ترك بيمارستان بودن صالحدي -17   
پزشك معالج و امضاء فرم مخصوص رضايت نامه توسط بيمار يا سرپرستاري اجازه خروج از 

 بيمارستان را داد.

 
 

  نام و نام خانوادگي دانشجو

 امضاء مربي امضاء دانشجو كارآموزي  دفعات  تجربه  تاريخ امتياز استاندارد عملكرد

      مورد 7-13 آشنايي

      مورد 11-13 توانايي

      مورد به باال 14  عملكرد مطلوب
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 collecting stool specimenچك ليست جمع آوري نمونه مدفوع 
 

 سايل مورد نياز:و

 بر چسب مشخصات ظرف نمونه آبسالنگ دو عدد لگن توالت و ريه
   برگه درخواست آزمايش دستكش تميز

 

 

قادر 

به 

انجام 

 نبود

قادر به 

انجام 

 باكمك

قادر 

به 

 مانجا

 دستورالعمل

 كاردكس بيمار را بررسي كرد. -1   

 دستهاي خود را شست. -2   

 وسايل كار را جمع آوري نمود. -3   

آوري نمونه و چگونگي تهيه آن را توضيح بيمار را شناسايي كرد و هدف از جمع -4   
 داد.

 حريم خلوت بيمار را فراهم كرد. -5   

ع را در يك لگن تميز انجام دهد و از آلوده شدن با از بيمار خواست عمل دف -6   
 ادرار يا ترشحات قاعدگي جلوگيري كند.

 دستكش تميز پوشيد. -7   

آبسالنگ مقداري از مدفوع را به ظرف نمونه  2تا  1پس از عمل دفع به كمك  -8   
 از مدفوع آبكي( cc33-15از مدفوع كامالً فرم گرفته  cm 5/2منتقل كرد. )

 دقت كرد كه قسمت خارجي ظرف نمونه آلوده نشود. -9   

 برچسب مشخصات روي ظرف نمونه نصب كرد. -13   

 نمونه را با برگه درخواست آزمايش به آزمايشگاه فرستاد. -11   

 دستكش را خارج نمود و دستها را شست. -12   

آزمايش در پرونده اطالعات خود را در رابطه با ارسال نمونه و پيگيري جواب  -13   
 ثبت كرد.

 
 

 نام و نام خانوادگي دانشجو 

 استاندارد عملكرد امتياز تاريخ دفعات  تجربه  كارآموزي  امضاء دانشجو امضاء مربي

 آشنايي مورد 6-5     

 توانايي مورد 9-7     

 عملكرد مطلوب مورد به باال 13     
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 Collecting U/A specimenل          چك ليست جمع آوري نمونه ادرار كام

 

 سايل مورد نياز:و

 برگه درخواست آزمايش دستكش تميز برچسب مشخصات ظرف نمونه لگن توالت و يا لوله ادرار

 

قادر به  دستورالعمل

 انجام

 قادر به

 كانجام با كم 

قادر به 

 انجام نبود

    كاردكس بيمار را به دقت بررسي نمود. -1

    شست.دستها را  -2

    وسايل مورد نياز را جمع آوري نمود. -3

    مددجو را شناسايي نمود و هدف از جمع آوري نمونه ادرار را توضيح داد. -4

    از ادرار را در ظرف نمونه بريزد. cc33از بيمار خواست به ميزان  -5

    به بيمار توضيح داد از آلوده شدن ادرار به مدفوع جلوگيري نمايد. -6

در صورت عدم توانايي بيمار )در خروج از تخت( از لگن )براي زنان( يا لوله ادرار  -7
 )براي مردان( استفاده كرد.

   

    روي نمونه برچسب مشخصات را چسباند. -8

    ظرف نمونه را با برگه درخواست آزمايش به آزمايشگاه ارسال كرد. -9

ل نمونه و پيگيري جواب آزمايش در پرونده اطالعات خود را در رابطه به ارسا -13
 ثبت كرد.

   

 

 
 نام و نام خانوادگي دانشجو 

 استاندارد عملكرد امتياز تاريخ دفعات  تجربه  كارآموزي  امضاء دانشجو امضاء مربي

 آشنايي مورد 5-4     

 توانايي مورد 7-6     

 عملكرد مطلوب مورد به باال 8      
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 ليست جمع آوري نمونه جريان ادرار وسط جهت كشتچك 
Collecting mid stream urine specimen for culture 

 

 

 سايل مورد نياز:و

 دستكش تميز  برگه درخواست آزمايش برچسب مشخصات ظرف نمونه )استريل(

 

 

قادر به  دستورالعمل

 انجام

قادر به انجام 

 كبا كم

قادر به 

 انجام نبود

    يمار را بررسي كرد.كاردكس ب -1

    دستها را شست. -2

    وسايل كار را جمع آوري نمود. -3

بيمار را شناسايي كرد و هدف از جمع آوري نمونه و چگونگي تهيه نمونه را  -4
 توضيح داد.

   

    دستكش تميز در اختيار بيمار قرار داد. -5

ابون به خوبي بشويد و آبكشي ناحيه خروج ادرار )ناحيه تناسلي( را با آب و ص -6
 كند.

   

    قسمت اول ادرار را داخل توالت تخليه كند. -7*

از وسط ادرار را  cc33با قرار دادن ظرف نمونه استريل در زير جريان ادرار   -8
 درون ظرف نمونه بريزد.

   

    كند. هانتهاي ادرار را داخل توالت تخلي -9

    خلي درب ظرف نمونه را ببندد.بدون تماس دست با سطح دا -13

 در صورتيكه بيمار قادر به حركت نمي باشد. -11
 الف: مراقبت از پرينه )طبق چك مراقبت از پرينه ( انجام داد.

ب: جهت تخليه ادرار از لگن و رسيور استريل استفاده كرد. )سپس نمونه را به ميزان 
 الزم در ظرف نمونه ريخت.(

   

    را روي ظرف حاوي نمونه چسباند. برچسب مشخصات -12

    نمونه را به همراه برگ درخواست آزمايش به آزمايشگاه ارسال كرد. -13

اطالعات خود را در رابطه با ارسال نمونه و پيگيري جواب آزمايش در پرونده  -14
 ثبت كرد.

   

 

 

 

 نام و نام خانوادگي دانشجو 

 استاندارد عملكرد امتياز تاريخ دفعات  تجربه  كارآموزي  امضاء دانشجو امضاء مربي

 آشنايي مورد 7-5     

 توانايي مورد 13-8     

 عملكرد مطلوب مورد به باال 11      
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 چك ليست جمع آوري نمونه ادرار در مدت زماني خاص
Collecting a time urine specimen 

 

 سايل مورد نياز:و

 كارت راهنما  برگه درخواست آزمايش برچسب مشخصات  ناسبآوري ادرار در اندازه مظرف جمع

 

 

قادر به  دستور العمل

 انجام

قادر به انجام 

 با كمك

قادر به 

 انجام نبود

    كاردكس بيمار را بررسي كرد.  -1

    دستها را شست. -2

    وسايل كار را جمع آوري نمود. -3

    مونه را توضيح داد.بيمار را شناسايي كرد و هدف از جمع آوري ن -4

    زمان شروع و ختم جمع آوري را به بيمار آموزش داد. -5

    ظرف مخصوص جمع آوري را در محل مخصوص قرار داد. -6

نام خانوادگي، شماره اتاق تخت و پرونده ( ساعت و  –مشخصات بيمار ) نام  -7
 تاريخ شروع و پايان جمع آوري را نوشته و روي شيشه چسباند.

   

    حريم خلوت بيمار را فراهم كرد. -8

    از بيمار خواست مثانه را تخليه كند و اولين ادرار را دور بريزد. -9

پس از اينكه اولين ادرار بيمار را دور ريخت ساعت را تعيين كرد. و در پرونده  -11
 يادداشت نمود. )از آن ساعت ادرار بيمار براي مدت معين جمع آوري شود.(

   

    كارت راهنما را در باالي سر بيمار نصب كرد. -11

دقيقه قبل از ساعتي كه جمع آوري پايان يابد از بيمار خواست ادرار كند و  5 -12
 آخرين ادرار را به ظرف مخصوص اضافه كرد.

   

پس از پايان جمع آوري نمونه را با برگه درخواست ازمايش به آزمايشگاه  -13
 فرستاد.

   

اطالعات خود را در رابطه با ارسال نمونه و پيگيري جواب آزمايش در پرونده  -14
 ثبت كرد.

   

 
 

 
 نام و نام خانوادگي دانشجو 

 استاندارد عملكرد امتياز تاريخ دفعات  تجربه  كارآموزي  امضاء دانشجو امضاء مربي

 آشنايي مورد 7-5     

 توانايي مورد 13-8     

 عملكرد مطلوب باال مورد به 11      
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 Collecting blood specimenچك ليست جمع آوري نمونه خون    

 

 سايل مورد نياز:و

 دستكش تميز الكل پنبه گارو سرنگ در اندازه مناسب آزمايشهاي لوله
   برگه درخواست آزمايش برچسب مشخصات

 

قادر به  دستور العمل

 انجام

قادر به انجام 

 با كمك

قادر به 

 ام نبودانج

    كاردكس بيمار را بررسي كرد. -1

    دستهاي خود را شست. -2

    وسايل كار را جمع آوري نمود. -3

    بيمار را شناسايي كرد و روش انجام كار را توضيح داد. -4

    حريم خلوت بيمار را فراهم كرد. -5

    دستكش تميز پوشيد. -6

و دست را روي تكيه گاه مناسب )دسته صندلي، ميز پوشش دست مورد نظر را كنار زد  -7
 يا تخت ( قرار داد.

   

    سانتي متر باالتر از محل مورد نظر بست. 13-15تورنيكه را  -8

    رگ مناسب را لمس و بررسي نمود. -9

    ضدعفوني كرد. cm5با استفاده از پنبه آغشته به الكل محل مورد نظر را به شعاع  -13

پائين تر از محل  cm5/2ت بيمار و رگ را بوسيله انگشت شست يا نشانه       پوس -11
 ورود نيدل حمايت كرد.

   

    درجه وارد نمود. 15-33سرنگ و نيدل را با زاويه   -12

    پيستون سرنگ را بطرف عقب كشيد تا خون وارد سرنگ شد. -13

    آوري كرد.بسته به نوع آزمايش به ميزان كافي خون را جمع  -14

    تورنيكه را باز نمود.  -15

    پنبه الكل را در محل ورود نيدل قرار داد و سرنگ و نيدل را خارج كرد. -16

    محل ورود را با پنبه الكل فشار داد. -17

    پوشش نيدل را با تكنيك يك دستي روي آن قرار داد. -18

    انداخت.نيدل را جدا كرده و در ظرف وسايل تيز  -19

خون را بصورت صحيح در لوله هاي آزمايش ريخت )دقت كرد خون به اطراف  -23
 پاشيده نشود.(

   

    برچسب مشخصات روي لوله هاي آزمايش چسباند. -21

    لوله هاي آزمايش را با برگه درخواست به آزمايشگاه فرستاد. -22

    دستكش ها را خارج نمود و دستها را شست. -23

اطالعات خود را در رابطه با ارسال نمود و پيگيري جواب آزمايش در پرونده ثبت  -24
 كرد.

   

 

 نام و نام خانوادگي دانشجو 

 استاندارد عملكرد امتياز تاريخ دفعات  تجربه  كارآموزي  امضاء دانشجو امضاء مربي

 آشنايي مورد 13-9     

 توانايي مورد 18-14     

 عملكرد مطلوب به باال مورد 19      
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