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  ماه بعد از آموزش6چک لیست ارزیابی اثربخشی آموزش 

 آموزشيرسوپروايز سرپرستار

٠ - ٢ ٠ - ٢ 
 رديف  شدر ارتباط با بخ

 ١ حضور به موقع در تحويل گرفتن بخش و تحويل دادن بخش  

 ٢  شب– عصر -نداشتن غيبت و رعايت نظم اداري در شيفت هاي صبح   

 ٣ برخورد صحيح با همكاران  

  
استفاده صحيح از وسايل بخش و صرفه جوئي در آنها و سـعي در حفـظ و                 

 نگهداري آنها
٤ 

 ٥ توجه به بهداشت عمومي بخش  

 ٦ آگاهي كامل از نحوه كار با دستگاه ها و تجهيزات پزشكي و كنترل آنها  

 ٧ تحويل بيماران به همكاران هنگام خروج از بخش  

 ٨ د باال بودن نرده هاي تختمانن/ پيشگيري از حوادث   

 ٩  و موارد استفاده از آن٩٩يادگيري كد   

 ١٠ همراهي با پزشك هنگام انجام پروسيجرها  

 ١١ داشتن اطالعات كافي در مورد پرستاري از بيماران بحث مورد نظر  

 ١٢ شركت در كالس هاي آموزشي  

 ١٣ ررات حقوقي و امنيتياطالع از سياست هاي جاري بيمارستان و قوانين و مق  

 ١٤ استفاده مناسب از گان ، دستكش و ماسك در صورت لزوم  

 ١٥ رعايت اصول آسپتيك و استريليزاسيون  

 ١٦ رعايت اصول جداسازي بر اساس نوع بيماري  
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 آموزشيرسوپروايز سرپرستار

٠ - ٢ ٠ - ٢ 

 رديف  انجام پروسيجرهاي رايج به شيوه صحيح 

  
 ميكروسـت و سـند هـاي مختلـف و         -ق تاريخ وصـل آنژيوكـت       نوشتن دقي 

  ساعت٤٨تعويض بعد از 
١٧ 

 ١٨ آشنائي با نحوه تزريق داروها اعم از وريدي و عضالني و زير جلدي  

  ١٩  بكارگيري اصول صحيح رگ گيري  

  ٢٠    از نظر فلبيت و بمبه بودنIVبررسي محل   

  ٢١  N.G.Tاصول صحيح گذاشتن   

  ٢٢  اواژ و الواژ به طريق صحيح علميانجام گ  

  ٢٣  انتخاب سايز مناسب سوند ادراري  

  ٢٤  روش صحيح سونداژ و رعايت نكات آسپتيك  

  ٢٥  I/Oچارت صحيح   

  ٢٦  T.P.Rكنترل و چارت صحيح   

  ٢٧  CV- Line  و مراقبت از CVPكنترل   

  ٢٨  انجام پانسمان به روش آسپتيك  

  ٢٩  وناصول صحيح اينتوباسي  

  ٣٠  اصول صحيح ساكشن كردن  

  ٣١  C.P.Rاصول صحيح   

  ٣٢  نوشتن مشخصات بيمار و نوع آزمايش برروي لوله ها  

  ٣٣  آشنائي با آزمايشات روتين و آزمايشات اختصاصي در هر بخش  

  ٣٤  آشنائي با فرآورده هاي خوني  

  ٣٥  / خون - مدفوع -ادرار/ اصول صحيح نمونه گيري   
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 آموزشيرسوپروايز سرپرستار

٠ - ٢ ٠ - ٢ 

 رديف  انجام پروسيجرهاي رايج به شيوه صحيح

  ٣٦  كنترل دقيق و صحيح جذب و دفع مايعات  

  ٣٧  آگاهي با روش صحيح دارو دادن  

  ٣٨  آگاهي از عوارض جانبي و شرايط نگهداري دارو  

  ٣٩  آگاهي از قوانين و مقررات مربوط به داروهاي مخدر  

  ٤٠  شستن دست ها قبل و بعد از پروسيجر  

  ٤١  آگاهي به بيمار هنگام پروسيجرهاي دردناك  

  ٤٢  حفظ حريم بيماران و پوشاندن آنها  

  
برخورد صحيح با بيماران و خانواده آنها  همچنين ارتباط عاطفي با بيمار و             

  خانواده ايشان
٤٣  

  ٤٤  دقت در مصرف رژيم غذائي بيماران  

  
ش در هنگام بستري و ترخيص بر اساس رعايت اصول علمي به بيمـار              آموز

  و همراه
٤٥  

  ٤٦  ثبت گزارشات پرستاري بر اساس اصول صحيح گزارش نويسي  

  ٤٧  ثبت تاريخ و ساعت در هر گزارش و عنوان سمت و نام پرستار مسئول  

  ٤٨  كنترل به موقع دستورات داروئي طبق دستور پزشك  

  
 پزشك از هر دو طرف و كنترل نام و امضاء پزشك و سـاعت    بستن دستورات 

  و تاريخ دستورات داروئي
٤٩  

  
در پايان دستورات داروئي ذكر نام پرستار با امضاء و تاريخ و ساعت و ذكر               

  مورد قلم خوردگي
٥٠  
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  بسمه تعالي

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران
  پرستاريمور مديريت ا–معاونت درمان

  فرم ارزشيابي آموزشي پرسنل جديد الورود
  
  
  

  : .................نام فرد ارزشيابي شونده

  : ......................نام بخش

 : ................تاريخ ارزيابي

  :امتياز داده شده توسط

  .................سوپروايزر آموزشي  -١

 .................................سرپرستار  -٢

  .......................ميانگين امتيازات مكسوبه  -٣

  

  . امتياز به باال مورد قبول است٨٠معيار ارزشيابي كسب  •

  . امتياز آموزش مجدد نياز مي باشد٦٠-٧٩كسب  •

  .آيد امتياز به پائين از ادامه كار ممانعت به عمل مي٦٠كسب  •

  

 


