
  
  

    اطاق عملCSR جديدالورودكمك بهياران ارزيابي اثربخشي آموزش چك ليست 
  

آزمون 
  موضوع آموزشي  رديف عملي

آموزش 
  عملي

  ٠ - ۲نمره 
     . در بدو ورود به بخش رعايت مي كند را...مسائل مربوط به بخش از جمله پوشيدن كاله، ماسك و   ۱
     .نضباط كاري را رعايت مي كنددر محل كار بموقع حاضر شده و نظم و ا  ۲
     .موازين اخالقي و شرعي را رعايت مي كند  ۳
      . را قبل از انجام هر پروسيجري انجام مي دهدCSRنظافت و پاكيزگي لوازم و محيط   ۴
     .حفظ سالمت و تجهيزات و تحويل و تحول وسايل بخش به شيفت بعدي را بطور كامل و دقيق انجام مي دهد  ۵
     .حفظ اصول ايمني و پيشگيري از حوادث احتمالي مي كوشددر   ۶
      .با مسئول بخش و پرسنل همكاري الزم را بعمل آورده و ارتباط مناسب و صحيح برقرار مي كند  ۷

            احيـاي قلبـي ريـوي پايـه، فـرو رفـتن سـوزن آلـوده در        (از اصول و مراقبتهاي اوليه در موارد اورژانسي    ۸
  . و آنها را بكار مي بردهآگاهي داشت) ...دست و 

    

      .از روشهاي كنترل عفونت و رعايت بهداشت دست آگاهي داشته و آنها را بكار مي برد  ۹
      . و سالمت شغلي اطالع داشته و آنها را رعايت مي كندياز نحوه استفاده از وسايل حفاظت فردي، ايمن  ۱۰
      .د پذيري را در تمامي مراحل كاري رعايت مي كند و وجدان كاري و انتقااحساس مسئوليت  ۱۱
     .در كالسهاي آموزشي تعيين شده شركت داشته و موارد مربوطه را در كار رعايت مي كند  ۱۲
     .كار با دستگاههاي موجود در بخش را دانسته و درصورت ايجاد مشكل قادر به رفع آن مي باشد  ۱۳
     .ك كردن وسايل را مي داند و در حين كار اعمال مي نمايدپنحوه صحيح   ۱۴
     .را مي داندآنها  داشته و روش شستشوي صحيح  رادر شستشوي وسايل و ابزار جراحي دقت الزم  ۱۵
      . و آن را اجراء مي كندآگاهي داشته) براساس دفتر و ليست مورد نظر(نحوه صحيح چك وسايل از   ۱۶

              دقت و طبق دفتر موجود در بخـش از پرسـنل اتاقهـاي عمـل تحويـل گرفتـه و          احي را با    وسايل و ابزار جر     ۱۷
  . در صورت نقص پي گيري مي نمايد

    

وسايل الزم مربوط به هر عملي را دانسته و با توجه به آگاهي خود ترالي هاي مورد نظر را آماده و تحويل       ۱۸
 .پرسنل اتاقهاي عمل مي نمايد

    

     .ه تمام قوانين و دستورات جديد مربوط به كار بخش آگاهي داشته و آن را اجرا مي نمايدب  ۱۹
     .تسلط كامل به بخش داشته و در صورت بروز مشكل بدرستي آن را برطرف مي كند  ۲۰

    به عددجمع نمره
    به در صدجمع نمره

  

  بلي= ۲    تا حدودي = ۱    خير= ۰
  %۲۵ تا ۰: ضعيف  %۵۰تا  ۲۶: متوسط      %۷۵تا  ۵۱: خوب                  %۱۰۰ تا ۷۶: عالي

  

   ضعيف   متوسط      خوب                عالي   :  و عمليسطح مهارت ارتباطي
  

  سوپروايزر آموزش:                                           نام خانوادگي منتور     كمك بهيار جديدالورودامضاءنام و 
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