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 بسمه تعالي

 دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني گیالن

 الهیجان دکتر پیروزبیمارستان 

 

 برنامه ریزی کارکنان جدیدالورود

ارزیابي صالحیت مهارت های عمومي بالیني، مهارت های ارتباطي و تخصصي بالیني 

 98سال  جدیدالورود کارکنان پرستاری
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 مقدمه:

 

آموزش پرسنل جدید الورود عبارتست از آموزش هایي که فرد قبل از شروع به کار و 

عهده دار شدن مسئولیت ها به منظور اجرای صحیح استانداردهای شغلي در یافت 

مي نماید به گونه ای که سطح دانش و آگاهي را ارتقا داده و باعث تغییر رفتار در آن 

ی شغلي خود به نحو احسن شوند. و هم چنین در ها گردد تا آماده انجام مسئولیت ها

راستای استقرار سنجه های اعتباربخشي یکي از موضوعات با اهمیت در آموزش 

 ضمن خدمت مي باشد. 

 

 

 مدیریت خدمات پرستاری
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 روش اجرایي آموزش کارکنان جدید الورود:

مدیر  توسط امور اداری،انجام و پرسنل جدیدالورود پس از مراجعه به دفتر پرستاریکلیه  -1

آموزش قوانین و مقررات و دستورالعمل های مرتبط پرستاری ، به و  محترم پرستاری

 .سوپر وایزر آموزشي ارجاع داده مي شود

) استانداردهای پرستاری مامایي، تعیین سطح آزمون کلي  ،توسط سوپروایزر آموزشي -2

  .در ابتدای ورود گرفته مي شود احیا قلبي ریوی، ایمني بیمار، کنترل عفونت(،

نظام  ترالي اورژانس، ) گزارش نویسي، احیا قلبي ریوی پایه و پیشرفته،  مطالب آموزشي   -3

( مراقبت از بیماران بخش، شرح وظایف و .. تریاژ،و محاسبات دارویي و هموویژالنس، 

ایمني ) ( توسط کارشناس کنترل عفونت، کنترل عفونتتوسط سوپروایزر آموزشي، )

به پرسنل جدیدالورود آموزش داده مي شود، توسط کارشناس ایمني بیمارستان  بیمار(

 .  به پرسنل ارائه مي گرددتوسط سوپروایزر آموزشي   CDدر قالب  مطالب کلیه هم چنین 

مدیریت خدمات پرستاری پس از بررسي نمرات و سطح فرد جدیدالورود، بخش مناسب و  -4

 نتخاب مي نماید.رد را امطابق با توانمندی ها ف

بخش، مجددا به سوپروایزر آموزشي مراجعه مي  مشخص شدنالورود پس از دنیروی جدی  -5

معرفي توسط سوپروایزرنماید و پس از دریافت پرونده جدیدالورود، به بخش مورد نظر، 

  مي شود.

و  گیرد مي انجام سرپرستار توسط مربوطه بخش در بدوورود در نیز آموزشي نیازسنجي -6

 ثبت مي گردد. PDPدر فرم 

  در طي دوره آموزشي در بخشسرپرستار و رابط آموزشي بخش به همراه سایر پرستاران  -7

 . نمایند مي ارائه جدیدالورود نیروی به را الزم های آموزش

 فته اول:ه

ایمني بیمار،  منشور حقوق بیمار، مهارت های ارتباطي،فضای فیزیکي بخش، آموزش  

 و... کنترل عفونت، آشنایي با ترالي اورژانس، دارو و تجهیزات بخش، روتین بخش 
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 هفته دوم:

رقراری خط وریدی، پانسمان، ب ارزیابي عالئم حیاتي، مراقبت های پرستاری شاملآموزش 

ژ، ، گاواNGTاکسیژن تراپي، ساکشن راه هوایي، مراقبت از راه هوایي، سونداژ و برقرای 

آموزش  انفوزیون مایعات وریدی و ترانسفوزیون خون، همکاری  ارزیابي سطح هوشیاری،

 و ... آموزش به بیمار در اقدامات تشخیصي درماني، همکاری در اجرای دستورات دارویي،

 سوم:هفته 

، نحوه مانند ارزیابي اولیه و.. آموزش در خصوص پرونده بیمار، تکمیل فرم های پرونده 

، نحوه چک دستورات پزشک، (گزارش نویسياقدامات و مراقبت های پرستاری)ثبت 

 ای مرتبط با مراقبت های پرستاری و ...و نرم افزاره HISسیستم در خصوص  آموزش 

 در 15الي  10 ر شیفت صبح، روزروز اول د 10تحت آموزش  الوروددنیروی جدیجهت )

  (.وسط سرپرستار برنامه ریزی مي شودتدر شیفت شب  21تا  15ز یفت عصر و روش

 

با استفاده از چک لیست مهارت های ارتباطي و   ومسپس از پایان هفته سرپرستار  -8

 .قرار مي دهدمورد ارزیابي فرد را  ، عمومي بالیني وتخصصي 

 

آموزش های تئوری و  این دورهطول در نیز  و سایر سوپروایزرین  سوپروایزر آموزشي -9

 د.نبه پرسنل جدید ارائه مي دهدر بخش مربوطه به صورت مداوم  را  عملي

 

در حیطه مهارت تخصصي و عمومي  و بیشتر %80)در صورتي که فرد  نمره مطلوب  -10

مدیریت  را دریافت نماید با تاییدو باالتر در حیطه مهارت ارتباطي(  %90و ) ( بالیني

جهت عهده دار شدن نقش ها و مسئولیت سوپروایزر آموزشي و محترم خدمات پرستاری 

 و در صورت عدم دریافت نمره مطلوب و توانایي  برنامه ریزی مي نمایدبخش مورد نظردر 

و  دتوسط سرپرستار انجام مي شوضعف (  ) آموزش در زمینه  نقاط اقدامات اصالحي 

درارزیابي  نهایي ، مالک نمره مطلوب انجام مي گیرد هفته بعد3حداکثر تا ارزیابي مجدد 

 مي باشد. ارزیابي اول در سه حیطه همانند نمرات مجدد 
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نسخه در پرونده کارکنان ،  () مطلوب و نامطلوب کلیه موارد ارزیابي شدهنسخه اصل  -11

تحویل واحد  به همراه نامه سرپرستار) گزارش نتایج ارزیابي و نمره کسب شده( کپي 

 و جهت تایید نهایي به مدیریت خدمات پرستاری ارائه مي شود. آموزش

 

در صورت عدم دریافت نمره مطلوب طي دو مرحله ارزیابي مدیریت خدمات  -12

  م مي دهند.پرستاری تصمیم گیری نهایي را به صورت جابجایي بخش و ... انجا
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 حیطه به تفکیک بخش ها 3چک لیست های ارزیابی عملکرد کارکنان در 

 مهارت ارتباطی 

 مهارت عمومی بالینی 

 مهارت تخصصی 
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 مات بهداشتي درماني گیالندانشگاه علوم پزشکي و خد

 الهیجان دکتر پیروزبیمارستان 

 

  مهارت های ارتباطي پرسنل جدیدالورودچک لیست ارزیابي صالحیت  

 سمت:            تاریخ:                                  نام بخش:                            نام و نام خانوادگي:                     

روش  موارد ارزیابي ردیف

 ارزیابي

 ارزیابي اول

 امتیاز

0-2 

 ارزیابي دوم

 امتیاز

0-2 

   مشاهده خود به بیمارمعرفي  1

 -مشاهده آشناسازی بیمار با فضای فیزیکي بخش 2

 مصاحبه

  

برقراری ارتباط موثر با بیمار و همراهان و جلب اعتماد  3

 بیمار

 -مشاهده

 مصاحبه

  

 -مشاهده پاسخ دهي صحیح به سواالت و مشکالت بیمار 4

 مصاحبه

  

 -مشاهده بیماربرقراری ارتباط و ارائه آموزشات الزم به  5

 مصاحبه

  

برقراری ارتباط حرفه ای موثر با همکاران و سایر اعضا  6

 تیم بهداشتي

 -مشاهده

 مصاحبه

  

برقراری ارتباط موثر با بیمار در جهت بررسي مشکالت و  7

 در صورت لزوم ارجاع به منابع حمایتي مانند مددکاری

 -مشاهده

 مصاحبه

  

   مصاحبه آشنایي با منشور حقوق بیمار 8

   مصاحبه آشنایي با فرایند رسیدگي به شکایات 9

   مشاهده توجه به آموزه های دیني و فرهنگي 10

 

 مطلوب                                      نامطلوب                                نمره کسب شده: 

 تایید سرپرستار:    تایید مدیر پرستاری:                      تایید سوپروایزرآموزشي:         
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 مات بهداشتي درماني گیالندانشگاه علوم پزشکي و خد

 الهیجان دکتر پیروز بیمارستان 

 چک لیست ارزیابي صالحیت  عمومي بالیني  پرسنل جدیدالورود

 سمت:                   تاریخ:                    نام بخش:                         نام و نام خانوادگي:     

روش  موارد ارزیابي ردیف

 ارزیابي

 ارزیابي اول

 2-0امتیاز 

 ارزیابي دوم

 2-0امتیاز 

   مشاهده  نحوه پذیرش بیمار 1

   مشاهده بررسي وضعیت سالمت بیمار و ثبت در پرونده 2

   مشاهده درون بخشي و برون بخشي نحوه انتقال 3

   مشاهده نحوه تحویل بیمار و تحول بخش 4

   مشاهده مددجو به آموزش نحوه 5

   مشاهده نحوه کنترل و ثبت عالئم حیاتي و سطح هوشیاری 6

   مشاهده و ثبت در کادکس و کارت نحوه چک دستورات پزشک 7

   مشاهده نویسي گزارش نحوه 8

   مشاهده نیازهای اکسیژن رساني و تهویهتامین  9

   مشاهده اصول صحیح سوند گذاری مثانه و مراقبت از آن 10

   مشاهده نحوه صحیح درخواست و ترانسفوزیون خون 11

   مشاهده اصول صحیح برقراری خط وریدی و پیشگیری از فلبیت 12

   مشاهده اصول صحیح پانسمان زخم 13

   مشاهده اصول صحیح ساکشن 14

   مشاهده اصول صحیح لوله گذاری معده و گاواژ 15

   مشاهده  ) تزریقي و خوراکي و ..(نحوه صحیح دارودهي 16

   مشاهده دستگاه ها و تجهیزات پزشکينحوه استفاده از  17

   مشاهده اصول صحیح گرفتن نوار قلب 18

   مشاهده نحوه کار با کپسول اطفا حریق 19

   مشاهده و عوارض دارویي گزارش دهي خطانحوه  20

   مشاهده و ترالي اورژانس آشنایي با روند احیا قلبي ریوی 21

   مشاهده نحوه پیشگیری و مراقبت از زخم فشاری 22

   مشاهده رعایت ایمني بیمار)سقوط،..( 23

   مشاهده شستشوی صحیح دست 24

   مشاهده نحوه تفکیک زباله 25

 مطلوب                                              نامطلوب                                نمره کسب شده: 

 تایید سرپرستار:            تایید مدیر پرستاری:                      تایید سوپروایزرآموزشي:        
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 مات بهداشتي درماني گیالندانشگاه علوم پزشکي و خد

 الهیجان بیمارستان دکتر پیروز

 

 جدیدالورود مهارت های  تخصصي کارکنان پرستاری چک لیست ارزیابي 

 CCUبخش 

 نام و نام خانوادگي:                         نام بخش:                                 تاریخ:                             سمت: 

 ارزیابي اول  روش ارزیابي موارد ارزیابي ردیف

 0-2امتیاز 

 ارزیابي دوم

 0-2امتیاز 

مهارت   محاسبه دارویي، نحوه صحیح نگهداری ورقیق نمودن،  1

 اثرات و عوارض جانبي 

   مشاهده مصاحبه

   مشاهده مصاحبه آگاهي از   پایش همودینامیک 2

   مشاهده مصاحبه آگاهي از نحوه کارکرد دفیبریالسیون و کاردیوورژن 3

آگاهي از ریتم های قلبي طبیعي و غیر طبیعي و روش های   4

 تشخیصي و درمان آریتمي ها

   مشاهده مصاحبه

مهارت تحلیل نتایج آزمایش گازهای خون  و سایر آزمایشات  5

 خوني معمول

   مشاهده مصاحبه

   مشاهده مصاحبه ( مناسب بیماران بر حسب موردPOSITIONآگاهي از وضعیت)  6

   مشاهده مصاحبه از نحوه کارکرد دستگاه ونتیالتور و تنظیمات ابتدایيآگاهي  7

   مشاهده مصاحبه CCUمهارت کار با دستگاهها و تجهیزات بخش  8

   مشاهده مصاحبه مهارت مانیتورینگ قلبي بیمار 9

   مشاهده مصاحبه مهارت احیای قلبي ریوی پیشرفته 10

   مشاهده مصاحبه کمک در  اینتوباسیون بیمار 11

 

 مطلوب                                              نامطلوب                                نمره کسب شده: 

 : سرپرستارتایید            تایید مدیر پرستاری:                      تایید سوپروایزرآموزشي:        
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 بهداشتي درماني گیالندانشگاه علوم پزشکي و خدامات 

 الهیجان دکتر پیروزبیمارستان 

 

 جدیدالورود مهارت های  تخصصي کارکنان پرستاری چک لیست ارزیابي 

 ICUبخش 

 سمت:                   تاریخ:                    نام بخش:                         نام و نام خانوادگي:     

روش  موارد ارزیابي ردیف

 ارزیابي

 ارزیابي اول 

 0-2امتیاز 

 ارزیابي دوم

 0-2امتیاز 

مهارت در  محاسبه دارویي، نحوه صحیح نگهداری ورقیق نمودن،  1

 اثرات و عوارض جانبي

   مشاهده مصاحبه

مهارت گرفتن نمونه خون شریاني وتحلیل نتایج آزمایش گازهای  2

 خون  و سایر آزمایشات خوني معمول

   مشاهده مصاحبه

   مشاهده مصاحبه آگاهي از معیار ارزیابي سطح هوشیاری بیمار 3

   مشاهده مصاحبه آگاهي از پیشگیری و پیگیری درمان زخم فشاری 4

   مشاهده مصاحبه آگاهي از تغذیه و دارودرماني در بیماران با سطح هوشیاری پایین 5

تنظیمات اگاهي از نحوه کارکرد دستگاه ونتیالتور وست کردن و  6

 ابتدایي آن

   مشاهده مصاحبه

   مشاهده مصاحبه آگاهي از نحوه مراقبت از بیماران بي قرار 7

   مشاهده مصاحبه ( مناسب بیماران بر حسب موردPOSITIONآگاهي از وضعیت)  8

   مشاهده مصاحبه مانیتورینگ کامل سیستم های حیاتي و ثبت آن 9

   مشاهده مصاحبه کمک در لوله گذاری داخل تراشه  10

   مشاهده مصاحبه  CVPآگاهي از نحوه مراقبت از بیماران دارای  10

   مشاهده مصاحبه ،پیس میکر و...CHEST TUBE ،NGTمهارت در ازیابي عملکرد  11

   مشاهده مصاحبه مهارت احیای قلبي ریوی  12

   مصاحبهمشاهده   ECGمهارت تفسیر  13

   مشاهده مصاحبه مهارت مدیریت راه هوایي 14

   مشاهده مصاحبه ICUمهارت کار بادستگاهها و تجهیزات بخش  15

 مطلوب                                              نامطلوب                                نمره کسب شده: 

 : سرپرستارتایید            تایید مدیر پرستاری:                      تایید سوپروایزرآموزشي:        
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 مات بهداشتي درماني گیالندانشگاه علوم پزشکي و خد

 الهیجاندکتر پیروز بیمارستان 

 

 NICUبخش  چک لیست ارزیابي مهارت های  تخصصي کارکنان پرستاری جدیدالورود

 نام خانوادگي:                         نام بخش:                                 تاریخ:                             سمت:نام و 

 ارزیابي اول روش ارزیابي موارد ارزیابي ردیف

 0-2امتیاز 

 ارزیابي دوم

 0-2امتیاز 

   مصاحبه -مشاهده ارزیابي کامل و تخصصي نوزاد 1

   مصاحبه -مشاهده پایش همودینامیکمهارت   2

تحلیل نتایج آزمایش  نمونه گیری خون شریاني و مهارت 3

 گازهای خون  و سایر آزمایشات خوني معمول

   مصاحبه -مشاهده

   مصاحبه -مشاهده نوزادان  اینتوباسیون  کمک در فرایند 4

   مصاحبه -مشاهده آگاهي از نحوه کارکرد دستگاه ونتیالتور و تنظیمات ابتدایي 5

   مصاحبه -مشاهده مهارت در  محاسبه دارویي و کنترل عوارض جانبي آن 6

   مصاحبه -مشاهده مهارت مراقبت از مسیرهای نافي  7

   مصاحبه -مشاهده NICUمهارت کار با دستگاهها و تجهیزات بخش  8

   مصاحبه -مشاهده LPمراقبت قبل و بعد حین پروسیجرهای درماني، بیوپسي،  9

   مصاحبه -مشاهده مهارت اکسیژن درماني و حمایت تنفسي  10

   مصاحبه -مشاهده مهارت احیا قلبي ریوی نوزاد 11

   مصاحبه -مشاهده مراقبت آغوشي نوزاد 12
 

 نمره کسب شده:                                 مطلوب                                      نامطلوب

 تایید سرپرستار:                      تایید مدیر پرستاری:                      تایید سوپروایزرآموزشي:            
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 دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني گیالن

 الهیجان بیمارستان دکتر پیروز

 

 اورژانس بخش چک لیست ارزیابي مهارت های  تخصصي کارکنان پرستاری جدیدالورود 

 سمت:                   تاریخ:                    نام بخش:                         نام و نام خانوادگي:     

 

 ارزیابي اول روش ارزیابي موارد ارزیابي ردیف

 2-0امتیاز 

 ارزیابي دوم

 2-0امتیاز 

   مشاهده مصاحبه انجام تریاژ و سطح بندی بیماران 1

مانیتورینگ قلبي و تشخیص دیس ریتمي های خطرناک و  2

 انجام اقدامات الزم

   مشاهده مصاحبه

مانیتورینگ تنفسي بیمار و تشخیص مشکالت تنفسي و انجام  3

 اقدامات الزم

   مشاهده مصاحبه

   مشاهده مصاحبه کمک در  لوله گذاری تنفسي  4

   مشاهده مصاحبه مدیریت راه هوایي 5

   مشاهده مصاحبه ایمن بیماران و مصدومین انتقال 6

   مشاهده مصاحبه ECGمهارت تفسیر  7

   مشاهده مصاحبه مهارت محاسبه، اماده سازی و دادن داروها 8

   مشاهده مصاحبه و ... CHEST TUBT ،NGTمهارت ارزیابي عملکرد  9

   مشاهده مصاحبه مهارت کار با دستگاهها وتجهیزات بخش اورژانس 10

   مشاهده مصاحبه مهارت خونگیری شریاني و تحلیل نتایج آن و سایرآزمایشات 11

   مشاهده مصاحبه مهارت احیای قلبي ریوی پیشرفته 12

   مشاهده مصاحبه حلقي، اندوتراکئال، تراکئوستومي(  -ساکشن بیمار) دهاني 13

   مشاهده مصاحبه مهارت تنظیم ابتدایي ونتیالتور و اتصال بیمار به دستگاه 14

 

 مطلوب                                              نامطلوب                                نمره کسب شده: 

 : سرپرستارتایید            تایید مدیر پرستاری:                      تایید سوپروایزرآموزشي:        
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 بهداشتي درماني گیالنمات دانشگاه علوم پزشکي و خد

 الهیجان دکتر پیروز بیمارستان 

 زایمانبستری بخش  چک لیست ارزیابي مهارت های  تخصصي کارکنان مامایي جدیدالورود

 نام و نام خانوادگي:                       نام بخش:                     تاریخ:                         سمت:

 روش ارزیابي موارد ردیف

 ارزیابي

 ارزیابي اول

 0-2امنتیاز 

 ارزیابي دوم

 0-2امتیاز 

-مصاحبه روش های ارزیابي سالمت جنین 1

 مشاهده

  

-مصاحبه استفاده از روش های دارویي وغیر دارویي کاهش درد 2

 مشاهده

  

-مصاحبه ترویج تغذیه با شیر مادر 3

 مشاهده

  

-مصاحبه انجام فوریت های مامایي 4

 مشاهده

  

-مصاحبه انجام اقدامات مراقبتي درماني در گروه مادران پرخطر 5

 مشاهده

  

-مصاحبه مهارت کار با دستگاهها و تجهیزات تخصصي بخش 6

 مشاهده

  

کنترل خونریزی رحم) ماساژ دستي ، بررسي وضعیت  7

 رحم، بررسي پرینه و ...(

-مصاحبه

 مشاهده

  

اکسي توسین، انجام محاسبات دارویي) سولفات منیزیم،  8

 مترژن، هیدراالزین و ..(

-مصاحبه

 مشاهده

  

-مصاحبه آماده نمودن مادر برای سزارین 9

 مشاهده

  

-مصاحبه بزرگسال( -) نوزادCPRانجام اصول صحیح  10

 مشاهده

  

-مصاحبه انجام اصول مراقبت از نوزاد 11

 مشاهده

  

   مصاحبه  تفسیر نتایج آزمایشگاهي 12

 

 مطلوب                                              نامطلوب                                 نمره کسب شده:

 : سرپرستارتایید مدیر پرستاری:                      تایید سوپروایزرآموزشي:                   تایید 
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 دانشگاه علوم پزشکي و خدامات بهداشتي درماني گیالن

 الهیجان پیروز دکتربیمارستان 

 (LDR)چک لیست ارزیابي مهارت های  تخصصي کارکنان مامایي جدیدالورود زایمان

 نام و نام خانوادگي:                       نام بخش:                     تاریخ:                         سمت:

 روش ارزیابي موارد ردیف

 ارزیابي

 ارزیابي اول

 0-2امتیاز 

 دومارزیابي 

 0-2امتیاز 

-مصاحبه روش های ارزیابي سالمت جنین 1

 مشاهده

  

-مصاحبه استفاده از روش های دارویي وغیر دارویي کاهش درد 2

 مشاهده

  

-مصاحبه ترویج تغذیه با شیر مادر 3

 مشاهده

  

-مصاحبه انجام فوریت های مامایي 4

 مشاهده

  

-مصاحبه مهارت در زایمان فیزیولوژیک 5

 مشاهده

  

-مصاحبه انجام اقدامات مراقبتي درماني در گروه مادران پرخطر 6

 مشاهده

  

-مصاحبه مهارت کار با دستگاهها و تجهیزات تخصصي بخش 7

 مشاهده

  

کنترل خونریزی رحم) ماساژ دستي ، بررسي وضعیت  8

 رحم، بررسي پرینه و ...(

-مصاحبه

 مشاهده

  

منیزیم، اکسي توسین، انجام محاسبات دارویي) سولفات  9

 مترژن، هیدراالزین و ..(

-مصاحبه

 مشاهده

  

-مصاحبه آماده نمودن مادر برای سزارین 10

 مشاهده

  

-مصاحبه بزرگسال( -) نوزادCPRانجام اصول صحیح  11

 مشاهده

  

-مصاحبه انجام اصول مراقبت از نوزاد 12

 مشاهده

  

   مصاحبه  تفسیر نتایج آزمایشگاهي 13

 کسب شده:                                 مطلوب                                              نامطلوبنمره 

 تایید مدیر پرستاری:                      تایید سوپروایزرآموزشي:                   تایید ماما مسئول: 
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 مات بهداشتي درماني گیالندانشگاه علوم پزشکي و خد

 الهیجاندکتر پیروز ان بیمارست

 

 جدیدالورود مهارت های  تخصصي کارکنان اتاق عمل چک لیست ارزیابي 

 

 سمت:                   تاریخ:                    نام بخش:                         نام و نام خانوادگي:     

 ارزیابي اول روش ارزیابي موارد ارزیابي ردیف

 0-2امتیاز 

 دومارزیابي 

 0-2امتیاز 

   مشاهده مصاحبه نحوه کار با دستگاههای اتاق عمل)الکتروکوتر و ...( 1

   مشاهده مصاحبه نحوه بکارگیری صحیح وسال حفاظت فردی 2

   مشاهده مصاحبه آماده نمودن وسایل استریل موردنیاز عمل طبق لیست جراحي 3

   مشاهده مصاحبه نحوه صحیح بستن ست های جراحي 4

   مشاهده مصاحبه حفظ ایمني بیمار 5

   مشاهده مصاحبه )شوک و خونریزی و ...(کنترل عوارض بعد از عمل 6

   مشاهده مصاحبه احیا قلبي ریوی پیشرفته 7

   مشاهده مصاحبه بکارگیری استانداردها در کاربرد داروها و محاسبات دوز داروها 8

عمل)کنترل و بررسي اتصاالت ایفای نقش سیار قبل، حین، بعد  9

 بیمار، جمع آوری نمونه ها و تحویل به واحد مربوطه و ...

   مشاهده مصاحبه

ایفای نقش اسکراب قبل، حین، بعدعمل)نظارت بر ناحیه  10

 آسپتیک و استریل در طول عمل، و ...

   مشاهده مصاحبه

   مشاهده مصاحبه رعایت اصول صحیح پرپ بیمار 11

   مشاهده مصاحبه صحیح اصول استریلیزاسیونرعایت  12

 

 مطلوب                                              نامطلوب                                نمره کسب شده: 

 : سرپرستارتایید            تایید مدیر پرستاری:                      تایید سوپروایزرآموزشي:        
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 مات بهداشتي درماني گیالندانشگاه علوم پزشکي و خد

 الهیجان بیمارستان دکتر پیروز 

 

 جدیدالورودمهارت های  تخصصي کارکنان پرستاری چک لیست ارزیابي 

 اطفال نوزادان بخش

 سمت:                        نام و نام خانوادگي:                            نام بخش:                                 تاریخ:     

 ارزیابي اول  روش ارزیابي موارد ارزیابي ردیف

 0-2امتیاز 

 ارزیابي دوم

 0-2امتیاز 

   مشاهده مصاحبه مهارت ارزیابي کامل و تخصصي بیماران 1

   مشاهده مصاحبه مهارت کار بادستگاهها و تجهیزات بخش 2

   مشاهده مصاحبه مهارت مدیریت راه هوایي 3

   مشاهده مصاحبه مراقبت های مربوط به فتوتراپي نوزادان 4

   مشاهده مصاحبه مهارت برقراری راه وریدی مناسب 5

 LPمراقبت های قبل و حین و بعد پروسیجرهای درماني)  6

 و .. 

   مشاهده مصاحبه

   مشاهده مصاحبه )نوزاد، کودک (احیای قلبي ریوی پیشرفته  7

دارویي و دادن  دارو و عوارض جانبي  مهارت در محاسبه 8

 آن

   مشاهده مصاحبه

   مشاهده مصاحبه مهارت ارزیابي وضعیت رشد و تکامل و انجام تدابیر الزم 9

   مشاهده مصاحبه کنترل برنامه  واکسیناسیون  10

ارزیابي بیماران در معرض خطر و انجام اقدامات مراقبتي  11

 الزم

   مشاهده مصاحبه

   مشاهده مصاحبه مهارت تفسیر گازهای خون و سایر آزمایشات معمول 12

 

 مطلوب                                              نامطلوب                                نمره کسب شده: 

 : سرپرستارتایید            تایید مدیر پرستاری:                      تایید سوپروایزرآموزشي:        
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 مات بهداشتي درماني گیالندانشگاه علوم پزشکي و خد

 الهیجان دکتر پیروزبیمارستان 

 

 بخش جراحي  چک لیست ارزیابي مهارت های  تخصصي کارکنان پرستاری  جدیدالورود 

 سمت:                   تاریخ:                    نام بخش:                         نام و نام خانوادگي:     

 

 ارزیابي اول روش ارزیابي موارد ارزیابي ردیف

 0-2امتیاز 

 ارزیابي دوم

 0-2امتیاز 

   مشاهده مصاحبه مهارت کار با دستگاهها و تجهیزات بخش 1

   مشاهده مصاحبه مهارت محاسبه، آماده سازی و دادن داروها 2

   مصاحبهمشاهده  مهارت احیای قلبي ریوی پیشرفته 3

   مشاهده مصاحبه ، سوندفولي و ... NGT،CHEST TUBEمهارت ارزیابي عملکرد 4

   مشاهده مصاحبه مهارت مانیتورینگ تنفسي بیماران و انجام اقدامات الزم 5

   مشاهده مصاحبه مانیتورینگ قلبی،سطح هوشیاری 6

   مشاهده مصاحبه مهارت اکسیژن درمانی وحمایت تنفسی 7

   مشاهده مصاحبه ساکشن بیمار 8

   مشاهده مصاحبه تحلیل نتایج گازهای خون و سایر آزمایشات معمول 9

   مشاهده مصاحبه مهارت کار با دستگاه الکتروشوک 10

   مشاهده مصاحبه مراقبت از بیمار تحت تهویه مکانیکي 11

   مشاهده مصاحبه کنترل خونریزی محل عمل و ... 12

   مشاهده مصاحبه درد بیمارارزیابي  13

   مشاهده مصاحبه انتقال صحیح و ایمن بیمار از اتاق عمل و بالعکس 14

   مشاهده مصاحبه انجام اصول صحیح پانسمان بر حسب نوع عمل 15

 

 مطلوب                                                نامطلوب                                نمره کسب شده: 

 : سرپرستارتایید            تایید مدیر پرستاری:                      تایید سوپروایزرآموزشي:        
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 مات بهداشتي درماني گیالندانشگاه علوم پزشکي و خد

 الهیجاندکتر پیروز بیمارستان 

 

 جدیدالورود مهارت های  تخصصي کارکنان پرستاری  چک لیست ارزیابي 

 بخش داخلي

 سمت:                   تاریخ:                    نام بخش:                         نام و نام خانوادگي:     

 

 ارزیابي اول روش ارزیابي موارد ارزیابي ردیف

 0-2امتیاز 

 زیابي دومار

 0-2امتیاز 

   مشاهده مصاحبه مهارت کار با دستگاهها و تجهیزات بخش 1

   مشاهده مصاحبه مهارت محاسبه، آماده سازی و دادن داروها 2

   مشاهده مصاحبه مهارت احیای قلبي ریوی پیشرفته 3

   مشاهده مصاحبه ، سوندفولي و ... NGTمهارت ارزیابي عملکرد 4

   مشاهده مصاحبه مانیتورینگ تنفسي بیماران و انجام اقدامات الزممهارت  5

   مشاهده مصاحبه مهارت مانیتورینگ قلبی بیمار و انجام اقدامات الزم 6

   مشاهده مصاحبه مهارت اکسیژن درمانی وحمایت تنفسی 7

   مشاهده مصاحبه ساکشن بیمار 8

   مشاهده مصاحبه معمولتحلیل نتایج گازهای خون و سایر آزمایشات  9

   مشاهده مصاحبه مهارت کار با دستگاه الکتروشوک 10

 LPمراقبت های الزم در پروسیجرهای تشخیصي درماني)  11

 واندوسکوپي، کولونوسکوپي و ...

   مشاهده مصاحبه

   مشاهده مصاحبه مهارت ارزیابي سیستمي بیمار 12

   مشاهده مصاحبه زخم فشاریمهارت مراقبت از پوست و جلوگیری از   13

   مشاهده مصاحبه مراقبت از بیماران متناسب با بیماری زمینه ای 14

   مشاهده مصاحبه مراقبت از بیمار تحت تهویه مکانیکي 15

 

 مطلوب                                                نامطلوب                                نمره کسب شده: 

 : سرپرستارتایید            تایید مدیر پرستاری:                      تایید سوپروایزرآموزشي:        
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 مات بهداشتي درماني گیالندانشگاه علوم پزشکي و خد

 الهیجان دکتر پیروز   بیمارستان

 

 جدیدالورود مهارت های  تخصصي کارکنان هوشبری چک لیست ارزیابي 

 

 سمت:                   تاریخ:                    نام بخش:                         نام و نام خانوادگي:     

 ارزیابي اول روش ارزیابي موارد ارزیابي ردیف

 0-2امتیاز 

 ارزیابي دوم

 0-2امتیاز 

   مشاهده مصاحبه کنترل و مانیتورینگ عالئم حیاتي بیمار)قبل،حین و بعدعمل 1

رعایت روش استریلیزاسیون و ضدعفوني وکاربرد آن ها در  2

 تمام مراحل عمل

   مشاهده مصاحبه

   مشاهده مصاحبه اصول صحیح ساکشن ترشحات 3

   مشاهده مصاحبه شوکD.Cمهارت کار با دستگاه  4

   مشاهده مصاحبه نحوه  صحیح درخواست خون و فراورده های خوني 5

   مشاهده مصاحبه تجهیزات ترالی احیاآگاهی از دارو و  6

   مشاهده مصاحبه مهارت کار با دستگاههای بیهوشی  7

   مشاهده مصاحبه رعایت اصول صحیح لوله گذاری تنفسي 8

   مشاهده مصاحبه کنترل سالم بودن و کارایي دستگاهها و تجهیزات بیهوشي 9

   مشاهده مصاحبه انجام اقدامات الزم هنگام اینتوبیشن واکستوبیشن 10

   مشاهده مصاحبه اصول صحیح برقراری خط وریدی و دارودهي 11

   مشاهده مصاحبه احیای قلبي ریوی پیشرفته 12

   مشاهده مصاحبه رعایت حفظ ایمني بیمار 13

 

 مطلوب                                              نامطلوب                                نمره کسب شده: 

 : سرپرستارتایید            تایید مدیر پرستاری:                      تایید سوپروایزرآموزشي:        

 

 

 پایان


