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  فهرست توانمندیهاي عمومی پرستار

  :تاریخ شروع به کار  :پست سازمانی  :نام و نام خانوادگی

  انجام شد آموزش  نیاز به آموزش  عنوان توانمندي
  )زمان و نحوه آموزش(

نتیجه 
  ندارم  دارم  ارزیابی

جهت برقراري ارتباط  )کالمی و غیر کالمی( تسلط به مهارتهاي ارتباطی
  مناسب با مددجو

        
بررسی و شناخت، تشخیص پرستاري، (توانایی تدوین فرآیند پرستاري 

  )برنامه ریزي، اجرا و ارزشیابی
        

مشارکت وهمکاري با پزشک در ویزیت، انجام معاینات و نظارت بر 
 فعالیت تیم پزشکی 

        
         ... )مو، دهان و  ،پوست( فردي مددجو  تامین نیازهاي بهداشت

         تامین نیازهاي خواب، استراحت و آسایش مددجو
گذاشتن سوند معده ، رژیم ( تامین نیازهاي تغذیه و متابولیک مددجو 

هاي غذایی ، تامین نیازهاي تغذیه اي بیمار از طریق سوند معده ، الواژ ، 
 )گاواژ 

        

سوند گذاري ، شست و شوي مثانه ، ( جو تامین نیازهاي دفعی مدد
  )مراقبت از سوند و درن ها ، مراقبت از کلستومی ، انواع تنقیه و الواژ 

        
تمرینات تنفسی ، اکسیژن رسانی ، ساکشن ، ( مراقبت از سیستم تنفسی 

  )مراقبت از تراکئوستومی ، مراقبت از لوله تراشه 
        

          )عالیم حیاتی  کنترل( مراقبت از سیستم گردش خون 
حرکت در تخت ، خروج از تخت ، (  حرکتی مددجوتامین نیازهاي 

انتقال به صندلی تغییر وضعیت ، انجام حرکات فعال و غیرفعال ، 
  )بکارگیري از وسایل کمک حرکتی 

        

کنترل جذب و دفع و بررسی و حفظ ( الکترولیت ها  و تامین تعادل آب
  )روزانه  تعامل الکترولیتی ، توزین

        
مراقبت از پوست ، انواع زخم ها ، انجام ( مراقبت از سیستم پوششی 

  )بخیه الیه اول پوست ، کشیدن بخیه 
        

کنترل سطح هوشیاري بیمار و کنترل ( مراقبت از سیستم عصبی 
  )تحریکات محیطی مناسب 

        
در فعالیت هاي روزمره مددجو ارتقاء کیفیت زندگی و خودکفایی 

  ندگی ز
        

تشویق بیمار به شرکت فعال ( اجتماعی مددجو  -تطابق روانیکمک به 
  ... )تر در تصمیم گیري هاي درمانی خود 

        
         تامین محیط مناسب جهت تامین نیازهاي معنوي و مذهبی مددجو 

جلدي ، زیرجلدي ( دادن داروهاي خوراکی ، واژینال ، رکتال ، تزریقی 
  انجام بخور و ، مایعات وریدي) و واکسیناسیون  ، وریدي ، عضالنی
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  آموزش انجام شد  نیاز به آموزش  عنوان توانمندي
  )زمان و نحوه آموزش(

نتیجه 
  ندارم  دارم  ارزیابی

          تزریق خون و فرآورده هاي آن
          پیشگیري و کنترل اثر درمان و عوارض جانبی آن

          )تغذیه کامل وریدي(  TPNانجام 
، گچ گیري ، آتل گذاري ، سوند گذاري داخل  ECG  ،EEGانجام 

  مثانه ، گذاشتن تراکشن ، بخیه الیه اول پوست 
        

          ریوي تا حضور تیم احیاء  -انجام اقدامات اولیه احیاء قلبی
ارائه اقدامات پرستاري در انتقال بیمار از اورژانس یا اتاق عمل به بخش، 

  مارستان، از بیمارستان به شهرستان از بیمارستان به بی
        

تا ) اورژانس ها ( انجام اقدامات پرستاري در بحران ها و فوریت ها 
  حضور پزشک و ثبت و ارائه گزارشات مربوطه

        
          ارائه اقدامات پرستاري جهت کنترل درد  

ارائه اقدامات مناسب در جهت تامین ایمنی بیمار یا مددجو و پیشگیري 
  حوادث احتمالی از 

        
بررسی نیازهاي آموزشی ، تعیین سطح انگیزش ، توسعه         برنامه هاي 
آموزشی ، اجراي آموزش و ارزیابی یادگیري در مددجو ، خانواده و 

  جامعه بمنظور تامین ، حفظ و ارتقاء سطح سالمت و رفاه اجتماعی 

        

          ارائه اقدامات پرستاري قبل و بعد از عمل 
          آماده سازي مددجو جهت ترخیص

مراقبت از بیمار و خانواده در مرحله احتضار و نظارت و کنترل بر نحوه 
  مراقبت از جسد طبق موازین شرعی 

        
تحویل بخش به پرسنل شیفت قبل و بعد بر بالین بیماران و گزارش 

  اقدامات انجام شده
        

          ثبت گزاش پرستاري در پرونده بیماران
         HISکار با 

          آشنایی با مبانی حاکمیت بالینی و اعتباربخشی
          آگاهی از کتابچه توجیهی بدو خدمت

          داخل و خارج بیمارستاندر دوره هاي بازآموزي  شرکتنحوه 
    

 تارسرپرسمهر و امضاي            رابط آموزشی    مهر و امضاي        مهر و امضاي آموزش گیرنده       
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  زایمان و بستري زایماندر بخش  ماماست توانمندیهاي فهر

  :تاریخ شروع به کار  :پست سازمانی  :نام و نام خانوادگی

  عنوان توانمندي
 آموزش انجام شد  نیاز به آموزش

  )زمان و نحوه آموزش(
نتیجه 
  ندارم  دارم  ارزیابی

          )تحویل مددجو و مدارك(پذیرش مددجو در بخش 
معاینه فیزیکی ، انجام مانورهاي لئو پولد ودر  ،کامل گرفتن شرح حال

صورت نیاز معاینات واژینال و تشخیص موارد غیر طبیعی و اطالع به 
  پزشک

        

کنترل ونظارت بر مراحل زایمان ودرمان از پذیرش تا ترخیص بیمار 
وانجام ) بررسی وضعیت حالت وگزارش آن در مراحل مختلف (

 زایمان در صورت لزوم

        

همراهی با پزشک هنگام ویزیت و اطالع از شرح حال مددجو ، 
 ...آزمایشات ، مشاوره ها و 

        
کنترل صداي قلب جنین وثبت آن در صورت عالئم غیر طبیعی 

 اطالع به پزشک 
        

         کنترل عالئم حیاتی مادر و ثبت آن
بررسی و کنترل خونریزي و وضعیت عمومی مددجو و در صورت 

 طالع به پزشکلزوم ا
        

حضور فعال در کنار مددجو به هنگام انجام معاینات واژینال در 
 مراحل مختلف زایمان

        
         .دستور و نظارت بر انجام شیو و انما

         و دادن مایعات وریدي و انواع تزریقات Ivlineبرقراري 
کنترل . اطمینان از کیفیت ارائه خدمات با رعایت اصول آسپتیک 

 .ونت و ایزوالسیونعف
        

آموزش مددجو در رعایت بهداشت و مراقبت از خود و نوزاد و در 
 صورت لزوم آموزش به خانواده 

        
و اجراي آن در صورت لزوم و فراخواندن  CPRآشنایی کامل به 

 اعضاء تیم جهت اقدامات احیاي مادر و نوزاد 
        

( طرز بکار گیري آنها آشنایی با دستگاههاي مورد استفاده در بخش و
  ... )نظیر سونی کید و 

        
گزارش نویسی کامل در طول مراحل مراقبت از مددجو و نوزاد از 

 .زمان پذیرش تا انتقال در هر شیفت 
        

         اعالم جنسیت و نشان دادن نوزاد به مادر
         طبق دستور پزشک ... ) خون و ادرار و ( درخواست و انجام آزمایش 

         صورت امکان استفاده از مانیتورینگ خارجی با حضور پزشکدر 



 ٦

 عنوان توانمندي
  آموزش انجام شد نیاز به آموزش

 )زمان و نحوه آموزش(
نتیجه 
 ندارم دارم ارزیابی

انجام معاینات واژینال در صورت لزوم و ثبت پیشرفت زایمان  در فرم 
 .مخصوص و اطالع به پزشک در فوریتهاي پزشکی

        
و تقویت و تشدید ) تحریک زایمان( در صورت لزوم اینداکشن 

 .دردهاي زایمان با نظر پزشک متخصص زنان و زایمان
        

...) سونوگرافی  ، رادیوگرافی و ( درخواست روشهاي پاراکلینیکی 
 .طبق دستور پزشک 

        
         مراقبت کامل از نوزاد تا هنگام تحویل به مادر و ترخیص از بخش

آموزش مددجو در اهمیت تغذیه با شیر مادر ، تنظیم خانواده  و کنترل و 
نظارت بر اجراي صحیح آن و همچنین آموزش در جهت مراقبتهاي 

 –واکسیناسیون  - شیردهی   - تغذیه  - استحمام ( بهداشتی مادر  و نوزاد 
 )جلوگیري از هپیوترمی نوزاد  –توجه از بند ناف 

        

         انجام اقدامات الزم جهت انتقال به اتاق عمل آماده سازي بیمار و
 –سنجش آپکار و بررسی سالمت ظاهري نوزاد و بستن بند ناف 

 .دسنبند مشخصات به مچ دست نوزاد 
        

( آشنایی با دستگاههاي مورد استفاده در بخش و طرز بکار گیري آنها
 ... )نظیر سونی کید و 

        
کنترل  –کنترل خونریزي ( پس از زایمان کنترل کامل وضعیت عمومی مادر 

پستانها و مثانه ودر صورت اتساع مثانه  اقدام در  –پرینه  –وضعیت رحم 
 . تا زمان انتقال به بخش و در صورت نیاز اطالع به پزشک ) جهت  تخلیه آن

        

، دادن بیحسی )سه مرحله زایمان ( انجام مراحل مختلف زایمان با نمایش سر 
نجام اپی زیاتومی وترمیم پارگی درجه یک و دو و ترمیم اپی موضعی و ا

 . زیاتومی در صورت لزوم 

        

به جز ( انجام فوریتهاي مامایی در صورت عدم حضور پزشک 
  )گذاردن فورسپس 

        
          ) ,NST,OCTانجام (ارزیابی سالمت جنین 

ملگی  حا ،اعم ازشوك (هستند Unstableهمراهی بیمارانی که در وضعیت 
تا ) پروالپس بند ناف  ، 80زیر FHR ،فتال دیسترس جنینی  ،خارج رحم 

  زمان تحویل به اتاق عمل

        

          . رعایت کلیه قوانین حرفه اي و موازین اخالقی 
رزرو خون  –درخواست آزمایشات مورد لزوم  –در بیماران سزارین 

  سونداژ مثانه  –
        

          انجام کورتاژ در صورت لزوم
ثبت اثر انگشت  –قرار دادن مادر پس از زایمان در وضعیت راحت 

  .اثر کف پاي نوزاد در پرونده  –مادر 
        

          درخواست آزمایشات مورد نیاز براي نوزاد دچار ناسازگاري خونی
انجام معاینات الزم در خصوص مادرانی که با وضعیت طبیعی زایمان 

  . می گردند نموده اند و طبق دستور پزشک ترخیص
        

  مهر و امضاي آموزش گیرنده         مهر و امضاي رابط آموزشی           مهر و امضاي سرپرستار 
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  )ICU-PICU(فهرست توانمندیهاي پرستار در بخش مراقبت هاي ویژه عمومی 

  :تاریخ شروع به کار  :پست سازمانی  :نام و نام خانوادگی

 آموزش انجام شد  نیاز به آموزش  عنوان توانمندي
  )زمان و نحوه آموزش(

نتیجه 
  ندارم  دارم  ارزیابی

          )مداركتحویل مددجو و (پذیرش مددجو در بخش 
قلب ، تنفس ، عصبی ، ( مانیتورینگ کامل سیستم هاي حیاتی 

 ... ) مرکزي ، کلیه و 
        

 تهویه، اکسیژناسیون و انجام اینتوباسیون حفظ و مراقبت از راه هوایی، 
 در موارد ضروري 

        
خارج کردن لوله تراشه با نظر پزشک و انجام اکسیژن درمانی با توجه 

 ار به شرایط بیم
        

         انجام معاینات فیزیکی 
          GCSتعیین سطح هوشیاري و بررسی 

وسایل بررسی مددجو در نحوه استفاده از وسایل مصنوعی، پروتزها و 
 کمکی 

        
آموزش و تشویق مددجو به سرفه ، تنفس عمیق و کمک در انجام 

 فیزیوتراپی تنفسی در صورت عدم حضور فیزیوتراپیست 
        

ل آرترالین ها ، کالیبره کردن و مانیتورینگ مداوم فشار خون و اتصا
 ... ) سند فولی ، لوله تراشه و ( ارزیابی کارکرد صحیح اتصاالت بیمار 

        
         گرفتن نمونه خون شریانی و سایر ترشحات بدن طبق نظر پزشک 

و گزارش موارد  ABGاز قبیل الکترولیت ها،   بررسی آزمایشات
 پزشک ضروري به 

        
         ارزیابی و اجراي مراقبت کامل از پوست و مخاط 

حرکتی به منظور تشخیص  –مراقبت از بیماران دچار اختالالت حسی 
 و پیشگیري از عوارض 

        
         تنظیم و کنترل عملکرد وسایل و تجهیزات پزشکی مورد استفاده 

انی و همکاري با تیم درمان در انجام فرآیندهاي تشخیصی، درم
 توانبخشی 

        
          T.P.Nانجام فرآیند تغذیه مددجو از طریق لوله هاي تغذیه اي و 

         انجام حمایت هاي روانشناختی از مددجویان و خانواده آنان
تشخیص دیس ریتمی هاي مختلف ، اطالع به  ،  یمانیتورینگ قلب

پزشک در صورت لزوم و انجام اقدامات فوري در صورت بروز 
 ریتمی هاي خطرناك  دیس

        

تنظیم و کنترل پارامترهاي دستگاه ونتیالتور با توجه به وضعیت 
 تنفسی مددجو
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 آموزش انجام شد  نیاز به آموزش  عنوان توانمندي
  )زمان و نحوه آموزش(

نتیجه 
  ندارم  دارم  ارزیابی

         در موارد ضروري شوك D.Cتنظیم و بکارگیري دستگاه 
          Post- nasalن ترشحات راه هاي هوایی و انجام ساکش

تعیین نیازهاي آموزشی ، مشاوره با مددجو و خانواده و ارائه آموزش 
 )  self care( هاي الزم 

        
         بستن فرآیند هاي پیشگیري از عفونتهاي بیمارستانی  بکار

         ثبت دقیق کلیه اقدامات انجام شده براساس مقررات بیمارستان 
رام سازي محیط فیزیکی ، کنترل دما ، نور، سر وصداي محیط و آ

 تامین شرایط استراحت و آرامش مددجو 
        

         تغییرات محرکهاي حسی  وجلوگیري از تحریکات حسی بیش از حد 
به کارگیري تدابیر مراقبتی به هنگام بروز اختالالت شعوري همچون 

 هذیان ، توهم ، بی قراري حرکتی 
        

                          کاري در جدا کردن بیمار از دستگاه تهویه مکانیکیهم
 )Weaning ( 

        
         ارزیابی وضعیت درد بیمار و ارائه تدابیر پرستاري جهت تسکین درد 

 
  

  مهر و امضاي آموزش گیرنده         مهر و امضاي رابط آموزشی           مهر و امضاي سرپرستار 



 ٩

 

  
  )Open Heart ICU( پرستار در بخش مراقبت هاي ویژه جراحی قلبفهرست توانمندیهاي 

 :تاریخ شروع به کار :پست سازمانی :نام و نام خانوادگی

  عنوان توانمندي
 آموزش انجام شد  از به آموزشنی

  )زمان و نحوه آموزش(
نتیجه 
  ندارم  دارم  ارزیابی

          )تحویل مددجو و مدارك(پذیرش مددجو در بخش 
         تجهیزات و تیم درمان   آشنایی مددجو و خانواده با فضاي فیزیکی،

انجام مشاوره پرستاري با مددجو و خانواده در خصوص فرآیندهاي 
 مراقبتی جهت کاهش اضطراب درمانی و 

        
         پذیرش و تحویل مدارك بیمار پس از جراحی قلب توسط پرستار 

حفظ و مراقبت از راه هوایی از نظر تهویه تنفسی و اکسیژناسیون و 
 انجام اینتوباسیون در موارد ضروري 

        
تشویق بیمار به سرفه ، تنفس عمیق و کمک در انجام فیزیوتراپی 

 تنفسی 
        

         اتصال بیمار به دستگاه تهویه مکانیکی و تنظیم آن با نظر پزشک 
دستگاه ونتیالتور با توجه به وضعیت  هايکنترل و تنظیم پارامتر

 تنفسی بیمار 
        

         مانیتورینگ قلبی از نظر ریتم، تعداد و اختالالت ریتم 
یمار کنترل عملکرد وسایل و تجهیزات پزشکی مورد استفاده جهت ب

 )...و  ABGپیس میکر،(
        

         مراقبت از آرترالین ها ، کالیبره کردن و مانیتورینگ فشار خون 
کنترل فشار ورید مرکزي و برقراري میزان جریان داروهاي مورد نیاز 

 با توجه به تجویز پزشک 
        

  ، سوند فولی، Chest Tube  ،NGT،IABPارزیابی عملکرد 
 ارش موارد غیر طبیعی پیس میکر و ثبت و گز

        
ارزیابی بیمار از نظر هایپوولمی و هایپرولمی به منظور تنظیم و تعادل 

 مایعات بدن 
        

         حفظ و تامین دماي محیطی و مرکزي بدن بیمار 
گرفتن نمونه خون وریدي، شریانی و سایر ترشحات بدن طبق نظر 

 پزشک 
        

هاي مختلف، اطالع به  تشخیص دیس ریتمی مانیتورینگ قلبی، 
پزشک در صورت لزوم و انجام اقدامات فوري در صورت بروز 

 دیس ریتمی هاي خطرناك

        

( همکاري در جدا کردن بیمار از دستگاه تهویه مکانیکی 
Weaning (  

        
          بررسی وضعیت عملکرد تنفسی بیمار



 ١٠

 عنوان توانمندي
  آموزش انجام شد نیاز به آموزش

 )ه آموزشزمان و نحو(
نتیجه 
 ندارم دارم ارزیابی

         nasal - Postانجام ساکشن ترشحات راه هوایی و 
خارج کردن لوله تراشه با نظر پزشک و انجام اکسیژن درمانی با توجه 

 به شرایط بیمار 
        

ارزیابی کمی و کیفی ترشحات درن ها و همکاري با پزشک در 
 خارج کردن درن ها 

        
         و پانسمان ها براساس دستورالعمل ها  I.V Lineتعویض 

مانیتورینگ وضعیت انعقادي بیمار و گزارش موارد غیرطبیعی و انجام 
 تدابیر پرستاري 

        
و گزارش موارد  ABGبررسی آزمایشات از قبیل الکترولیت ها، 

 ضروري به پزشک
        

         شوك در موارد ضروري D.Cتنظیم و بکارگیري دستگاه 
مشاوره و آمادگی بیمار از نظر جسمی و روحی جهت گذاشتن 

IABP  
        

         همکاري با پزشک در جهت گذاشتن بالن پمپ 
مراقبت و کنترل بیمار متصل به بالن پمپ از نظر عملکرد دستگاه و 

 پیشگیري از بروز عوارض 
        

         بررسی و کنترل سطح هوشیاري بیمار 
بتی به هنگام بروز اختالالت شعوري همچون به کارگیري تدابیر مراق

  ... هذیان ، توهم ، بی قراري حرکتی و 
        

ارزیابی مداوم وضعیت الین هاي وریدي و شریانی و انجام تدابیر 
  پرستاري ضروري 

        
          تشخیص و کنترل بی قراري بیمار و به کارگیري تدابیر پرستاري 

تدابیر پرستاري در راستاي ارزیابی مبتنی بر مشاهدات و انجام 
  پیشگیري و کنترل عوارض ناشی از جراحی 

        
          ارزیابی وضعیت درد بیمار و ارائه تدابیر پرستاري جهت تسکین درد 

          آموزش به بیمار و خانواده در نحوه مراقبت از خود 
همکاري با تیم درمان در انجام فرآیندهاي تشخیصی، درمانی و 

  توانبخشی 
        

          ثبت دقیق کلیه اقدامات انجام شده براساس مقررات بیمارستان
      

مهر و امضاي آموزش گیرنده         مهر و امضاي رابط آموزشی           مهر و امضاي سرپرستار 



 ١١

  

  
  )CCU(مراقبت هاي ویژه قلبیپرستار در بخش فهرست توانمندیهاي 

 :یخ شروع به کارتار :پست سازمانی :نام و نام خانوادگی

  عنوان توانمندي
 آموزش انجام شد  نیاز به آموزش

  )زمان و نحوه آموزش(
نتیجه 
  ندارم  دارم  ارزیابی

         )تحویل مددجو و مدارك(پذیرش مددجو در بخش 
         معاینات فیزیکیانجام 

         ارزیابی وضعیت درد و تدابیر جهت تسکین درد
انواده و بکارگیري روش هاي آرام روانی بیمار و خ - حمایت روحی

 سازي جهت کاهش اضطراب
        

         آشناسازي بیمار جهت انجام روش هاي تشخیصی و درمانی
ارائه و بکارگیري تدابیر پرستاري به منظور حمایت جسمی و روانی بیمار در 

 حین انجام روش هاي تشخیصی و درمانی تهاجمی و غیرتهاجمی
        

تشخیص دیس ریتمی هاي مختلف، اطالع به پزشک در  مانیتورینگ قلبی، 
صورت لزوم و انجام اقدامات فوري در صورت بروز دیس ریتمی هاي 

 خطرناك

        

ارائه مراقبت هاي الزم پس از انجام روش هاي تشخیصی و درمانی 
از ) آنژیوگرافی، گذاشتن پیس میکر: مانند(بخصوص روش هاي تهاجمی 

امیک، کنترل عوارض روش هاي درمانی و قبیل کنترل وضعیت همودین
 آموزش مراقبت از خود به بیمار و خانواده

        

         بررسی و نظارت بر صحت و عملکرد تجهیزات تخصصی بخش
هماهنگی و همکاري با تیم درمان جهت انجام مراحل مختلف 

 بازتوانی قلبی با توجه به وضعیت بیمار
        

اده در زمینه شیوه هاي مناسب مشاوره و آموزش به بیمار و خانو
 زندگی، مراقبت از خود و مراقبت در منزل

        
         )* CPR( اعالم کد و شروع اقدامات احیاء قلب و ریه 

و انجام ** شوك در موارد ضروري DCتنظیم و بکارگیري 
 کاردیوورژن با نظر پزشک 

        
 به منظور تعدیل CCUانجام مراقبت هاي پرستاري روتین بخش 

 فعالیت و استراحت بیمار
        

         Post- nasalانجام ساکشن ترشحات راه هاي هوایی و 
و آنزیم هاي  ABGبررسی نتایج آزمایشات از قبیل الکترولیت ها، 

 قلبی و گزارش موارد ضروري به پزشک
        

          انجام حمایت هاي روانشناختی از بیمار و خانواده 
          م شده براساس مقررات بیمارستانثبت دقیق کلیه اقدامات انجا

مهر و امضاي آموزش گیرنده         مهر و امضاي رابط آموزشی           مهر و امضاي سرپرستار        



 ١٢

  

  
  )Cath Lab(آنژیوگرافی پرستار در بخش فهرست توانمندیهاي 

 :تاریخ شروع به کار :پست سازمانی :نام و نام خانوادگی

 آموزش انجام شد  نیاز به آموزش  يعنوان توانمند
  )زمان و نحوه آموزش(

نتیجه 
  ندارم  دارم  ارزیابی

         )تحویل مددجو و مدارك(پذیرش مددجو در بخش 
مراقبت از بیمار متناسب با شرایط وي تا زمان انتقال به اتاق 

 آنژیوگرافی
        

ت همراهی بیمار در تمام زمان حضور در بخش آنژیوگرافی و نظار
مستمر بر نحوه انتقال بیمار  از لحضه پذیرش تا زمان خروج از بخش 

 و تحویل بیمار به پرستار بخش مربوطه

        

مانیتورینگ بیمار در اتاق آنژیوگرافی و توجه و کنترل عالیم حیاتی 
 بیمار در طی انجام پروسیجر مربوطه

        
         آماده کردن وسایل انجام کار متناسب باهر پروسیجر

کنترل ترالی احیاء و کلیه دستگاههاي مورد نیاز در حین کار در 
 ابتداي هرشیفت

        
متناسب با ) پرپ و درپ(آماده کردن بیمار برروي تخت آنژیوگرافی 

 هر پروسیجر
        

کامل کردن تجهیزات مصرفی مورد نیاز در اتاق آنژیوگرافی در پایان 
یل و تجهیزات قبل از هر شیفت کاري و اطمینان از کامل بودن وسا

 ترك بخش

        

آماده کردن دستگاه آنژیوگرافی و تجهیزات جانبی در ابتداي هر 
شیفت و یا در زمان فعال شدن آنکالی در هر زمان از شبانه روز و 

 اطمینان از سالمت تجهیزات قبل از پذیرش بیمار

        

ر بخش شریانی و یا وریدي بیماران حاضر د) شیت ( مراقبت از دسیله 
 و انجام هموستاز در زمان حضور پزشک و تحت نظارت ایشان

        
شریانی و یا ) شیت ( مراقبت از بیمار قبل و بعد از خارج شدن دسیله 

وریدي و انجام مانیتورینگ قلبی تا زمان حضور بیمار در بخش و 
ارائه آموزش به بیمار جهت مراقبت از خود بعد از انتقال به بخش و 

و پاسخ دادن به سوال هاي بیمار در راستاي . ر تخت استراحت د
  .  مراقبت از خود و نحوه پیگیري مراقبت ها در منزل و ادامه درمان  

        

تحویل بیمار به پرستار  بخش مربوطه و ارائه توضیحات الزم و کامل 
 کردن دفتر تحویل بیمار

        
بل انجام همراهی و کمک به  پزشک در زمان انجام پروسیجرهاي قا

 در  بخش
        

و یا جهت کلیه اقداماتی که تهیه ( آنژیوگرافی   CDآماده کردن 
CD   و پیگیري نگارش گزارش و شرح عمل ) الزم می باشد

 پروسیجرها  توسط پزشک و تحویل آنها به منشی بخش

        



 ١٣

 عنوان توانمندي
  آموزش انجام شد نیاز به آموزش

 )زمان و نحوه آموزش(
نتیجه 

 ندارم دارم ابیارزی
کنترل شرح عمل و گزارش پروسجرها از نظر تطابق انها با وسایل و 

  داروهاي مصرف شده
        

نوشتن گزارش پرستاري و ثبت تجهیزات مصرفی بیمار در زمان انجام 
  پروسیجرها

        
رعایت حریم خصوصی و پوشش بیمار و رعایت اصل انطباق در تمام 

ی انجام کلیه اقدامات به خصوص در زمان زمان حضور بیمار و در ط
  جابجایی و انتقال و به ویژه در مورد بیماران بیهوش

        

 CPRشوك و انجام عملیات  D.Cتنظیم و بکارگیري دستگاه 
  درموارد ضروري

        
رعایت دقیق حفط آرامش بخش در کلیه زمان هاي حضور بیمار در 

خضور بیمار و مراقبت از  بخش و عدم استفاده از تلفن همراه در زمان
  .وي 

        

استفاده از محلول هاي ضد ( رعایت دقیق تکنیک هاي اسکراب 
در زمان انجام کلیه پروسیجرهاي تهاجمی ) عفونی و کاله و ماسک 

  بخش

        

          تبث اقدامات انجام شده در دفتر گزارش منظور شده جهت هر اقدام
از جداسازي اشیاع تیز و  جمع آوري وسایل استفاده شده و اطمینان

  .برنده از باقیمانده وسایل و انتقال آنها به اتاق شستشوي وسایل 
        

پوشیدن لباس هاي سربی در حین انجام کار و اطمینان از ایمن بودن 
  . همه پرسنل حاضر در اتاق آنژیوگرافی 

        
تی اطمینان از ایمن بودن شرایط کار با اشعه و استفاده از وسایل حفاظ

  .جهت بیمار در صورت لزوم 
        

قرار دادن لباس ها و وسایل حفاظتی به طور صحیح در محل 
  .مخصوص جهت جلوگیري از صدمه احتمالی 

        
توانایی کار با دستگاه و انجام تنظیمات الزم بر اساس هر پروسیجر و 

  .  دستور پزشک
        

  
امضاي رابط آموزشی           مهر و امضاي سرپرستار مهر و امضاي آموزش گیرنده         مهر و        



 ١٤

   

  
  دیالیزهموپرستار در بخش فهرست توانمندیهاي 

 :تاریخ شروع به کار :پست سازمانی :نام و نام خانوادگی

  عنوان توانمندي
 آموزش انجام شد  نیاز به آموزش

  )زمان و نحوه آموزش(
نتیجه 
  ندارم  دارم  ارزیابی

         یابی مددجو قبل از دیالیزپذیرش و ارز
         روانی مددجو جهت دیالیز –بررسی و حمایت جسمی 

و انجام تدابیر  HIVبررسی وضعیت مددجو از نظر انواع هپاتیت،
 الزم در صورت مثبت بودن آزمایشات مذکور

        
         رعایت اصول جداسازي در صورت مثبت بودن آزمایشات فوق

         کسیناسیون براساس ضوابط مربوطهبرنامه ریزي و اجراي وا
         بررسی راه هاي دست یابی به عروق و انتخاب بهترین راه ممکن

کاتترهاي دو / دستیابی به عروق به روش استاندارد از طریق فیستول 
 کورتکس و سایر روش ها/ جداره 

        
         انجام مراقبت پرستاري از راه عروقی باز در مددجویان 

ول احتیاطات همه جانبه استاندارد به منظور پیشگیري از رعایت اص
( ابتالء به بیماري هاي منتقله از راه خون در بیماران و کارکنان 

عینک یا ماسک محافظت صورت در زمان   استفاده از دستکش،
 ) اتصال به دستگاه و قطع بیمار از دستگاه 

        

         انتخاب صافی مناسب براساس وضعیت مددجو
جام و بررسی آزمایشات قبل، حین و بعد از دیالیز و تعیین شرایط ان

 دیالیز مددجو
        

آماده کردن دستگاه دیالیز و وسایل مربوطه جهت وصل نمودن 
 مددجو به دستگاه

        
شستشو و آماده کردن ست و   ست کردن دستگاه به روش استاندارد،

 صافی دستگاه دیالیز
        

دیالیز با توجه به وزن خشک و راه هاي  اتصال بیمار به دستگاه
 تنظیم دستگاه براساس نیازهاي خاص  دستیابی به عروق،

        
کنترل و نظارت بر کالیبراسیون منظم و مستمر دستگاه هاي   هماهنگی،

   ROدیالیز و سیستم 
        

بررسی نتایج آزمایشات قبل و بعد از همودیالیز و گزارش موارد 
  ضروري به پزشک 

        
پارگی ست و صافی، : ارائه تدابیر الزم در مواقع اضطراري از قبیل

  موارد لخته شدن صافی، قطع برق، خرابی دستگاه و سایر 
        

بررسی وضعیت مددجو از نظر میزان نیاز هپارین و تنظیم دستگاه 
  جهت تزریق هپارین

        



 ١٥

 عنوان توانمندي
  آموزش انجام شد نیاز به آموزش

 )موزشزمان و نحوه آ(
نتیجه 
 ندارم دارم ارزیابی

ارائه مراقبت هاي خاص حین دیالیز جهت پیشگیري، کنترل و درمان 
درد   عوارض حین دیالیز از قبیل افت فشار خون، کرامپ عضالنی،

  قفسه سینه و سایر موارد

        

بررسی بیمار و ارائه مراقبت هاي خاص دارویی با توجه به ویژگی 
  ر پیشگیري از عوارضهاي دارو به منظو

        
بررسی بیمار از نظر عالیم کم خونی و اتخاذ تدابیر الزم با نظر 

  پزشک
        

تعیین و محاسبه میزان کفایت دیالیز در بیماران و اتخاذ تصمیمات 
  الزم با نظر پزشک

        
جدا نمودن بیمار از دستگاه بعد از انجام دیالیز و انجام مراقبت هاي 

  بعد از دیالیز الزم حین قطع و
        

          شستشوي دستگاه دیالیز براساس استانداردها
          کشت هاي منظم از دستگاه دیالیز  هماهنگی جهت انجام

تعیین نیازهاي آموزشی و مشاوره با مددجو و خانواده و ارائه آموزش 
  هاي الزم

        
بررسی و اتخاذ تصمیمات الزم جهت دیالیز در منزل در صورت 

  امکان
        

          ثبت دقیق کلیه اقدامات انجام شده براساس مقررات بیمارستان
اجتماعی بیمار و ارجاع وي به واحدهاي  –بررسی وضعیت اقتصادي 

  ذیربط
        

هماهنگی با تیم درمان در انجام فرآیندهاي تشخیصی، درمانی و 
  توانبخشی

        
  

اي رابط آموزشی           مهر و امضاي سرپرستار مهر و امضاي آموزش گیرنده         مهر و امض       



 ١٦

  

  
  ژانساوربخش در پرستار فهرست توانمندیهاي 

 :تاریخ شروع به کار :پست سازمانی :نام و نام خانوادگی

  عنوان توانمندي
 آموزش انجام شد  نیاز به آموزش

  )زمان و نحوه آموزش(
نتیجه 
  ندارم  دارم  ارزیابی

واحد 
ژ تریا

)screen 
& fast(  

 

تهدید کننده حیات ارزیابی سریع اولیه از نظر شرایط 
 در مددجویان با وضعیت بحرانی یا آسیب دیده

        
ارزیابی سیستماتیک و سریع ثانویه در بیماران از سر تا 

 پا براي شناسایی کلیه آسیب هاي احتمالی
        

ثبت موارد ارزیابی مددجو با توجه به مشکل اساسی 
  وي

        
         نیاز ارائه مراقبت هاي فوري به صالحدید در صورت

قرار دادن مددجو در یکی از رده هاي طبقه بندي 
 فوریت و اعالم کد در صورت نیاز

        
         بررسی مجدد و متناوب مددجویان

راهنمایی و انتقال بیمار به اورژانس براساس رده طبقه 
 بندي

        
         تکمیل فرم بررسی اولیه

 تیم
CPR 

ن احتمال آسیب بازکردن راه هوایی با در نظر گرفت
 هاي نخاع گردنی و برقراري تهویه مناسب

        
گذاشتن لوله داخل تراشه در مواقع اضطراري و عدم 

 حضور پزشک
        

          خارج کردن لوله تراشه درصورت لزوم
انجام کریکوتیروئیدوتومی درصورت نیاز با دستور 

  پزشک
        

جویان در برقراري ارتباط مناسب و موثر با خانواده مدد
  اتاق انتظار و اطالع وضعیت مددجویان به آنها

        
هماهنگی با واحدهاي مختلف جهت انجام 

  پروسیجرهاي کلینیکی و پاراکلینیکی
        

          گرفتن نمونه خون شریانی
          فلبوتومی درمانی با تجویز پزشک

تشخیص دیس ریتمی هاي خطرناك و انجام اقدامات 
  االزم جهت رفع آنه

        
بکارگیري ( اکسیژن تراپی به روشهاي غیرتهاجمی 

  )انواع ماسک و کانوالها 
        

حلقی ،  -دهانی ، بینی( ساکشن کردن مددجو 
  )اندوتراکئال و تراکئوستومی 

        



 ١٧

 عنوان توانمندي
  آموزش انجام شد نیاز به آموزش

 )زمان و نحوه آموزش(
نتیجه 
 ندارم دارم ارزیابی

تورینگ قلبی و پالس اکسی متري و بکارگیري مانی
  دستگاه تهویه مکانیکی

        
لیدي و  18،  لیدي 15،  لیدي ECG 12گرفتن 
  لوئیس

        
          برقراري راه وریدي از طریق ورید ژگوالر خارجی

برقراري راه وریدي از طریق ورید ژگوالر داخلی و 
  ورید ساب کالوین

        
          CVPاندازه گیري 

          بکارگیري نبوالیزر
          بکارگیري دستگاه دفیبریالتور

          گذاشتن پیس میکر موقت خارجی
          اندازه گیري فشارخون شریانی به روش تهاجمی

          اندازه گیري فشار داخل مغزي

واحد 
 اورژانس

            CPRتحویل بیمار از پرستار تریاژ یا پرستار 
          و موثر با بیمار و همراهان وي برقراري ارتباط مناسب

کنترل وضعیت تنفس ، قلب و عروق و هوشیاري و 
  .بیمار ..... 

        
ثبت موارد غیر عادي نظیر نابینایی یا کم بینایی از یک 

..... اختالل خلقی و  –ناشنوایی  –چشم یا هر دو چشم 
  .در پرونده بیمار 

        

مصرف داروهاي کنترل موارد حساسیتهاي دارویی یا 
  .خاص و ثبت در پرونده 

        
          .کنترل و ثبت بیماري گذشته 

کنترل و ثبت موارد مربوطه به آزار و اذیت کودکان 
 سالمندان و معلولین ذهنی و گزارش به مقام –زنان  –

  .مسئول در بیمارستان 

        

          .گرفتن نمونه خون شریانی 
ت انجام اقدامات هماهنگی با واحد هاي مختلف جه

  .کلینیکی و پاراکلینیکی 
        

کنترل عملکرد و تعداد مناسب تجهیزات مورد استفاده 
  .در بخش در هر شیفت 

        
مانیتورینگ قلبی و تشخیص دیس ریتمی هاي خطر 

  .ناك و انجام اقدامات الزم جهت رفع آنها 
        

بکارگیري (  اکسیژن تراپی به روشهاي غیرتهاجمی
  ) .ع ماسک و کانوالها انوا

        



 ١٨

 عنوان توانمندي
  آموزش انجام شد نیاز به آموزش

 )زمان و نحوه آموزش(
نتیجه 
 ندارم دارم ارزیابی

مانیتورینگ تنفسی بیمار و انجام پالس اکسی متري و 
تشخیص مشکالت تنفسی خطرناك و انجام اقدامات 

  .الزم جهت رفع آن ها 

        

          .تهویه مکانیکی  بکارگیري دستگاه
دهانی ، بینی حلقی ، ( ساکشن کردن مددجو 

  ) .اندوتراکئال و تراکئوستومی 
        

          .فلبوتومی درمانی با تجویز پزشک 
          .لیدي  ECG  12گرفتن 

اندازه گیري قند خون مددجو با استفاده از دستگاه 
  .گلوکومتر 

        
          .د ژگوالر خارجی برقراري راه وریدي از طریق وری

          . CVPدازه گیري ات
          .بکار گیري نبوالیزر 

بکارگیري دستگاه ( پیشرفته   CPRانجام
  ...........) .لوله گذاري و  -دفیبریالتور

        
          .گذاشتن پیس میکر موقت خارجی 

          اندازه گیري فشار خون شریانی به روش تهاجمی 
          ) .کاتتر داخلی بطن مغز (   EVDاز کنترل و مراقبت 

          .اندازه گیري فشار داخل مغزي 
          . OGTو   NGTگذاشتن 

          .انجام گاواژ  و الواژ معده 
          .اجراي پروتکل بحران در بخش اورژانس 

استرپتوکیناز ، ( اجراي پروتکل انفوزیون ترمبولیتک 
TPA   و با تجویز پزشک ،مخدر و سداتی........) و.  

        
  

مهر و امضاي آموزش گیرنده         مهر و امضاي رابط آموزشی           مهر و امضاي سرپرستار          



 ١٩

  
  

  
  

  
  بخش کودکانپرستار در فهرست توانمندیهاي 

 :تاریخ شروع به کار :پست سازمانی :نام و نام خانوادگی

 انجام شد آموزش  نیاز به آموزش  عنوان توانمندي
  )زمان و نحوه آموزش(

نتیجه 
  ندارم  دارم  ارزیابی

برقراري ارتباط مناسب با کودك و خانواده براساس رشد و تکامل 
 کودك

        
بررسی و ارزیابی وضعیت سالمت کودك و گزارش موارد 

 غیرطبیعی و انحراف از معیارهاي استاندارد سالمت
        

امل و انجام تدابیر متناسب با سن بررسی و ارزیابی وضعیت رشد و تک
 کودك 

        
تشخیص و ارزیابی کودکان در معرض خطر و انجام اقدامات مراقبتی 
ویژه از نظر تغییرات عالیم حیاتی، تغییرات سطح هوشیاري ، 

 دیسترس تنفسی و سایر موارد 

        

مشاوره و آموزش به خانواده، در مورد مراقبت از کودك با توجه به 
 رشد و تکامل و مبتنی بر موازین بهداشت فرديمراحل 

        
برنامه ریزي و اجراي تدابیر جهت ایجاد محیط شاد و مناسب براي 

 کودك براساس مراحل رشد و تکامل کودك 
        

برقراري زمینه مناسب جهت بازي با تاکید بر ضرورت وجود اتاق 
کامل و بازي در کلیه بخش هاي کودکان به منظور استمرار رشد و ت

  کاهش اضطراب کودك

        

برنامه ریزي و اجراي تدابیر پرستاري به منظور حفاظت کودك از 
صدمات ناشی از حوادث و خطرات جسمی در زمان بستري از قبیل 
آسپیراسیون، سقوط، سوختگی، مسمومیت، برق گرفتگی و سایر 

  موارد 

        

ی و یا ، پیشگیري از کم آب) کمی و کیفی ( کنترل جذب و دفع 
دریافت اضافی مایعات در کودکانی که مایعات وریدي دریافت می 

  .دارند

        

برقراري تعامل و حمایت روحی و روانی از کودك به منظور کاهش 
  درد و اضطراب

        
          مشاوره و آموزش به والدین جهت تغذیه با شیر مادر

هماهنگی جهت تغذیه کودك مناسب با سن و تشخیص بیماري و 
  موزش آن به والدین آ

        
          کنترل برنامه واکسیناسیون و رسم نمودار سالمتی کودك

ارزیابی وضعیت سالمت و بهداشت دهان و دندان در کودك، 
  آموزش به والدین و ارجاع کودك در صورت لزوم

        
          رعایت اصول و اعتقادات صحیح والدین در انجام مراقبت از کودك



 ٢٠

 عنوان توانمندي
  آموزش انجام شد یاز به آموزشن

 )زمان و نحوه آموزش(
نتیجه 
 ندارم دارم ارزیابی

حمایت روانی از کودك و والدین در حد امکان جهت پیشگیري از 
  محرومیت هاي عاطفی

        
برگزاري شرایط و امکانات حضور و اقامت یکی از والدین در کنار 

  ) با توجه به امکانات( کودك 
        

وضعیت سالمت روانی کودك و خانواده و اطالع به پزشک  ارزیابی
  و در صورت نیاز انجام مشاوره هاي ضروري

        
بررسی و شناسایی موارد کودك آزاري و غفلت از مراقبت از 

  کودك و گزارش به پزشک
        

هماهنگی و همکاري با مسئوالن جهت کمک به تحصیل کودك در 
  زمان بستري طوالنی 

        
، همکاري و پیگیري در ارجاع کودك به مراکز حمایتی و  هماهنگی

  توانبخشی در صورت نیاز
        

          ثبت دقیق کلیه اقدامات انجام شده براساس مقررات بیمارستان
  

مهر و امضاي آموزش گیرنده         مهر و امضاي رابط آموزشی           مهر و امضاي سرپرستار        



 ٢١

  

  
  بخش نوزادانپرستار در ي فهرست توانمندیها

 :تاریخ شروع به کار :پست سازمانی :نام و نام خانوادگی

  عنوان توانمندي
 آموزش انجام شد  نیاز به آموزش

  )زمان و نحوه آموزش(
نتیجه 
  ندارم  دارم  ارزیابی

          پذیرش و تحویل نوزاد و مدارك 
         برقراري ارتباط مناسب با نوزاد و خانواده 

ی و ارزیابی وضعیت سالمت نوزاد و گزارش موارد بررس
  غیرطبیعی با استفاده از معیارهاي استاندارد سالمت 

        

         انجام مراقبت هاي پرستاري تخصصی از نوزاد نارس 
اجراي استانداردهاي مراقبت هاي جداسازي به روش مستقیم و 

 غیرمستقیم 
        

گیري از تحریکات برقراري محیط ایمن و آرام به منظور پیش
 عصبی 

        

ارائه مراقبت هاي ویژه به نوزادان تحت درمان با فتوتراپی و 
 پیشگیري از عوارض آن در نوزاد بهداشتی از نوزاد 

        

انجام تدابیر پرستاري الزم به منظور حفظ و تثبیت درجه 
  هیپرترمی / حرارت نوزاد جهت پیشگیري از هیپوترمی

        

          و دفع به طور دقیق کنترل و ثبت جذب 
         اکسیژن درمانی با تجویز پزشک و پیشگیري از عوارض آن 

بررسی و ارزیابی وضعیت درد در نوزاد و استفاده از روش هاي 
  کنترل درد 

        
          مشاوره و آموزش به خانواده در مورد نحوه مراقبت بهداشتی از نوزاد

تغذیه با شیر مادر و مشاوره و آموزش در زمینه چگونگی شروع 
  تغذیه تکمیلی و از شیر گرفتن

        
بکارگیري اصول صحیح مراقبت هاي پرستاري در زمینه مسائل و 

  مراقبت از بند ناف،( مشکالت شایع دوران نوزادي و شیر خوارگی 
  ) و سایر موارد Diaper Rashورم ملتحمه، 

        

          یز شده اجراي دارو درمانی با توجه به میزان داروي تجو
          بی سرپرست مکاري به منظور ساماندهی نوزادانهماهنگی و ه

          انجام مراقبت هاي الزم قبل، حین و پس از تعویض خون
پیگیري وضعیت نوزاد بی سرپرست و همکاري در ارجاع 

  مناسب آنان
        

  مهر و امضاي سرپرستار      مهر و امضاي آموزش گیرنده         مهر و امضاي رابط آموزشی            



 ٢٢

  

  
 (NICU) بخش مراقبت ویژه نوزادانپرستار در فهرست توانمندیهاي 

 :تاریخ شروع به کار :پست سازمانی :نام و نام خانوادگی

 آموزش انجام شد  نیاز به آموزش  عنوان توانمندي
  )زمان و نحوه آموزش(

نتیجه 
  ندارم  دارم  ارزیابی

         اد و مدارك پذیرش و تحویل نوز
         ارزیابی کامل وضعیت نوزاد

         و اکسیژن رسانی حفظ و مراقبت درست از راه هوایی ، تهویه
          مانیتورینگ سیستم هاي حیاتی

         انجام مراقبت هاي الزم قبل ، حین وبعد از تزریق سورفکتانت
وگزارش مورد  ABGبررسی ازمایشات از قبیل الکترولیت ها ،

  ي به پزشکضرور
        

تنظیم وکنترل عملکرد وسایل و تجهیزات پزشکی مورد استفاده 
  جهت مددجو

        

          T.P.Nو  N.G.Tانجام فرایند تغذیه مددجو از طریق 
تنظیم و کنترل پارامترها ي دستگاه ونتیالتور با توجه به وضعیت 

  تنفسی مددجو طبق تجویز پزشک
        

          مانیتورینگ حرارتی وتنفسی
انجام اقدامات احیا قلب و ریه و تنظیم و به کارگیري دستگاه 

D.C شوك در موارد ضروري  
        

          Post-nasalانجام ساکشن ترشحات راه هاي هوایی و 
          گرفتن نمونه خون شریانی و سایر ترشحات

حین انتقال ) حمایت حیاتی نوزاد(همراهی و نظارت پرستار 
  ر پاراکلینیکیمشاوره و امو-جهت اعزام

        

مراقبت هاي پرستاري الزم قبل ، حین و بعد از کلیه 
-پونکسیون ، تعویض خون(پروسیجرهاي تشخیصی و درمانی 

  )000کاتتر نافی و 

        

          نظارت بر صحت عملکرد وسایل و تجهیزات پزشکی بخش
          حمایت و اموزش خانواده نوزاد

  
مهر و امضاي رابط آموزشی           مهر و امضاي سرپرستار         مهر و امضاي آموزش گیرنده        



 ٢٣

  

  

  
 بخش عفونیفهرست توانمندیهاي پرستار در 

 :تاریخ شروع به کار :پست سازمانی :نام و نام خانوادگی

 عنوان توانمندي
 آموزش انجام شد نیاز به آموزش

 )زمان و نحوه آموزش(
نتیجه 
 ندارم دارم ارزیابی

ررسی و شناخت و کسب اطالعات از خانواده بیمار بمنظور کشف ب
در  TBموارد جدید بیماري سل و کنترل و پیشگیري از بیماري 

 خانواده و جامعه

    

آموزش و آشنا سازي مددجو و خانواده در مورد ماهیت بیماري سل 
... ) راه هاي انتقال بیماري ، عوارض بیماري و طول مدت بیماري و ( 

وارض دارویی ، طول مدت درمان ، طول مدت بستري در ، ع
 بیمارستان 

    

آموزش و آشنا سازي مددجو با قوانین ، مقررات بخش ، فضاي 
داخلی اتاق و بخش و رعایت برنامه هاي ایزوالسیون تنفسی به منظور 

 جلوگیري از سرایت بیماري به کادر درمانی و خانواده 

    

یري روشهاي حفاظتی توسط مددجویان در انجام نظارت در به کارگ
و محوطه بیمارستان در مدت زمانی که اسمیر خلط مثبت  TBبخش 
 . دارند

    

     آموزش و نظارت بر نحوه صحیح دادن نمونه خلط
توجیه کامل مددجو در زمینه ضرورت مصرف منظم و روزانه داروها 

 با همان ترکیب و دوز تعیین شده 
    

م انقطاع درمان تا پایان دوره درمانی تعیین شده ، حتی تاکید بر عد
اگر احساس بهبودي یافته باشد و عالیم بیماري در وي ناپدید شده 

 ) در زمان ترخیص و ادامه درمان در منزل . ( باشد

    

انجام و نظارت بر اجراي صحیـح برنامه دارویی مددجو در بخش 
TB  انجام استراتژيDOTS )Direct observe treatment 

short course (" درمان کوتاه مدت تحت نظارت مستقیم یا
بمنظور پیشگیري از  "خوردن دارو توسط بیمار تحت نظارت مستقیم

 عوارض دارویی و ایجاد مقاومتهاي دارویی 

    

کارت ( تکمیل و ثبت اقدامات دارویی در کارت مخصوص درمان 
 )زرد رنگ مصوب کشوري 

    
بررسی وکنترل مددجویان ازنظربروزعالئم ونشانه هاي عوارض 

 ... ) هپاتیت دارویی،کاهش شنوایی،افسردگی و (دارویی
    

بررسی وکنترل مددجو در هنگام ترخیص از بیمارستان از نظر 
یادگیري نحوه مصرف داروها و عوارض دارویی و مراجعه به مراکز 

 ) رفتن دارو گ( درمانی جهت ادامه درمان  -بهداشتی

    

      شناخت و ارجاع مددجویانی که نیاز به حمایت مددکاري دارند



 ٢٤

 عنوان توانمندي
  آموزش انجام شد نیاز به آموزش

 )زمان و نحوه آموزش(
نتیجه 
 ندارم دارم ارزیابی

برقراري ارتباط مناسب درمانی و حمایتی با رعایت اصول روان 
  .مشکالت روحی روانی می باشند درمانی در مددجویانی که دچار 

    
شناخت بیماري سل ، ( آشنایی با برنامه هاي حفاظت کارکنان شامل 

سیستم هاي تهویه و فیلترها ، وسایل حفاظتی ، معاینات دوره اي ، 
  )گزارش موارد آلودگی ، آموزش هاي دوره اي 

    

  
  شی           مهر و امضاي سرپرستار مهر و امضاي آموزش گیرنده         مهر و امضاي رابط آموز



 ٢٥

  

  
 فهرست توانمندیهاي پرستار در بخش انکولوژي

 :تاریخ شروع به کار :پست سازمانی :نام و نام خانوادگی

 عنوان توانمندي
  آموزش انجام شد نیاز به آموزش

 )زمان و نحوه آموزش(
نتیجه 
 ندارم دارم ارزیابی

     )تحویل مددجو و مدارك(پذیرش مددجو در بخش شیمی درمانی 
     بررسی ، ارزیابی و معاینات فیزیکی مددجو

     رعایت اصول ایزوله معکوس 
تحت روانی از بیماران مبتال به سرطان  -ارائه مراقبت هاي روحی 

 درمان، شیمی درمانی، رادیوتراپی، پیوند مغز استخوان و خانواده
    

هماهنگی و همکاري با پزشک در انجام روش هاي تشخیصی مثل 
 بیوپسی، آسپیراسیون مغز استخوان و سایر موارد

    
حین و بعد از روش هاي   آموزش و مراقبت هاي پرستاري قبل،

تشخیصی تهاجمی مثل بیوپسی، آسپیراسیون مغز استخوان و سایر 
 موارد

    

( اجراي درمان هاي تسکینی و ارائه مراقبت هاي پرستاري مربوطه 
Palliative Care  ( از بیمار مبتال به سرطان توسط پرستار

متخصص در درمان هاي تسکینی با آموزش و بکارگیري روش هاي 
از قبیل قرار دادن بیمار در (نترل درد و اضطراب غیر دارویی ک

موسیقی   پوزیشن مناسب، بکارگیري تکنیک هاي آرام سازي،
 )درمانی، روش هاي انحراف فکر و سایر موارد

    

بررسی و شناخت عوارض دارویی و انجام اقدامات الزم نظارت بر 
رعایت اصول صحیح بهداشت زباله هاي شیمی درمانی در بخش 

 مربوطه جهت پیشگیري از عوارض 

    

     روانی از بیمار مبتال به سرطان و خانواده  -ارائه مراقبت هاي روحی 
ثبت دقیق کلیه اقدامات انجام شده و عوارض دارویی براساس 

 مقررات بیمارستان
    

بررسی وضعیت جسمی، روانی بیمار قبل ، حین و بعد از شروع 
 رادیوتراپی براساس نوع و محل رادیوتراپی 

    
انجام اقدامات مربوط به پیشگیري و مراقبت پرستاري از عوارض 

 حین و زودرس رادیوتراپی داخلی و خارجی 
    

     اجراي اقدامات حفاظت از خود و سایرین در رادیوتراپی داخلی 
کنترل وزن بیمار به منظور بررسی کاهش وزن نسبت تعیین نیازهاي 

( آموزشی و آموزش به مددجو و خانواده جهت مراقبت از خود 
Self – care  ( به جلسات قبل 

    



 ٢٦

 عنوان توانمندي
  آموزش انجام شد نیاز به آموزش

 )زمان و نحوه آموزش(
نتیجه 
 ندارم دارم ارزیابی

ارزیابی پارامترهاي آزمایشگاهی مرتبط با پروتکل شیمی درمانی 
 بیمار و گزارش موارد غیر طبیعی به پزشک معالج 

    

اجرا و کنترل اقدامات محافظتی از خود، سایر کارکنان بخش و 
شامل هود ، ( بیماران در مورد مواجهه با داروهاي شیمی درمانی 

 ... ) ماسک و گان مخصوص و 

    

     آماده سازي داروهاي شیمی درمانی طبق استاندارد 
نظارت و کنترل بر عملکرد صحیح تجهیزات اختصاصی مورد استفاده 

 در شیمی درمانی 
    

تزریق و انفوزیون داروهاي شیمی درمانی از طریق زیر جلدي، 
 وریدهاي محیطی با نظارت پزشک معالج طبق استانداردها 

    
نظارت بر جمع آوري و دفع وسایل آلوده به مواد شیمیایی طبق 

 استاندارد 
    

  اسپاسم وریدي، پیشگیري و کنترل عوارض حاد شامل نشت، 
شوك آنافیالکتیک حین شیمی درمانی و انجام تدابیر   استفراغ،

 پرستاري الزم و گزارش به پزشک معالج 

    

انجام مراقبت هاي پرستاري الزم قبل، حین و بعد از شیمی درمانی 
 وریدي، نخاعی، بطنی، شریانی و صفاقی 

    

     آماده سازي، تزریق و انفوزیون داروهاي ایمنوتراپی تجویز شده
 

مهر و امضاي رابـط آموزشـی           مهـر و امضـاي سرپرسـتار      مهر و امضاي آموزش گیرنده                



 ٢٧

  

  
 فهرست توانمندیهاي پرستار در بخش داخلی

 عنوان توانمندي
 آموزش انجام شد نیاز به آموزش

 )زمان و نحوه آموزش(
نتیجه 
 ندارم دارم ارزیابی

جلب اطمینان مددجو و برقراري ارتباط حرفه اي موثر و پاسخ صحیح 
 الت با دادن اختیار به وي به سوالت،درخواست ها ومشک

    
بررسی شناخت وکسب اطالعات از وضعیت سالمت مددجو و ثبت 
در پرونده و در صورت تغیر در وضعیت عمومی بیمار اطالع به 

 پزشک 

    

     تعیین وثبت مشکالت و نیازهاي بهداشتی مددجو
تشخیص هاي پرستاري مبتنی بر دانش ،مهارت پژوهش برنامه ریزي 

 امات مراقبتی  بر اساس الویت ها و اهداف وثبت ان در پروندهاقد
    

     مشارکت وهمکاري درانجام ازمایشات کلینیکی و پاراکلینیکی
     ) پوست،مو، دهان( ینیاز هاي بهداشت بر اساس  انجام اقدامات مراقبتی

     انجام اقدامات مراقبتی بر اساس  نیاز هاي خواب 
رژیم (تغذیه و متابولیک مراقبتی بر اساس  نیاز هاي انجام اقدامات 

  )هاي غذایی ،روش هاي تغذیه درمانی 
 

    

سوند گذاري (دفعی  انجام اقدامات مراقبتی بر اساس  نیاز هاي
،شستشوي مثانه ،مراقبت از سند و درن ها،مراقبت از کلستومی،انواع 

 ...) تنقیه 

    

تمرینات (تنفس  نیاز هايانجام اقدامات مراقبتی بر اساس  
 ...)تنفسی،اکسیژن رسانی،ساکشن،مراقبت از تراکوستومی و

    
      پانسمان 

بررسی عالیم (گردش خون  انجام اقدامات مراقبتی بر اساس  نیاز هاي
  ...)حیاتی،توزین روزانه

    
حرکت در ( تحرك  انجام اقدامات مراقبتی بر اساس  نیاز هاي

انتقال به صندلی،تغییر وضعیت،انجام حرکات تخت،خروج از تخت،
  ...)فعال وغیر فعال،بکار گیري وسایل کمک حرکتی

    

کنترل (تعادل الکترلیت ها  انجام اقدامات مراقبتی بر اساس  نیاز هاي
  ...)جذب و دفع،بررسی و حفظ تعادل الکترولیتی و

    
واع زخم ها مراقبت از پوست،پانسمان ،ان(مراقبت از سیستم پوششی 

(... 
    

     واس پنجگانه حمراقبت از سیستم عصبی و 
داروهاي خوراکی،رکتال ،تزریقی،مایعات وریدي با نظارت پزشک 
،تزریق خون و فراورده هاي خونی،پیشگیري و کنترل اثر درمان و 

 عوارض جانبی انها 

    



 ٢٨

 عنوان توانمندي
  آموزش انجام شد نیاز به آموزش

 )آموزش زمان و نحوه(
نتیجه 
 ندارم دارم ارزیابی

     ارایه اقدامات اولیه احیا قلبی ،ریوي تا حضور تیم احیا 
ارایه اقدامات پرستاري در بیماران بد حال و فوریت ها تا حضور 

 پزشک و ثبت و ارایه گزارشات مربوطه
    

ارزشیابی نتایج خدمات ارایه شده به مددجو در صورت لزوم بررسی 
  برنامه ریزي مجدد به منظور، ارایه مراقبت هاو 

    
بکار گیري روش هاي تصمیم گیري و حل مشکل به کمک سایر 

  اعضاي تیم در موقعیت هاي خاص ،بحرانی و حوادث غیر مترقبه
    

     اقدامات مناسب در جهت حفظ ایمنی و پیشگیري از حوادث احتمالی
نگیزش فراگیر ،توسعه برنامه بررسی نیاز هاي اموزشی ،تعیین سطح ا

هاي اموزشی ، اجراي اموزش وارزیابی یاد گیري در مدد 
جو،خانواده و جامعه به منظور تامین،حفظ و ارتقا سطح سالمت و 

  رفاه اجتماعی

    

     مراقبت و نظارت بر توزیع غذاي بیماران
راهنمایی و مشاوره با مددجو،در صورت لزوم ارجاع به سایر منابع 

  خصصی ،حمایت اجتماعیت
    

مشارکت با مراکز مشاوره  و ارایه خدمات پرستاري جهت پیگیري 
  اقدامات مراقبتی در منزل

    
انجام و نظارت مستمر بر اقدامات ضروري به منظور پیشگیري از 

  عفونت ها از اموزش تا پژوهش
    

همکاري با گروه بهداشتی جهت رفع مشکالت محیطی،حفاظتی و 
اتی با استفاده ا همکاري  و همیاري و مشارکت جامعه و پیگیري خدم
  انهه

    

      مشارکت و همکاري در برنامه هاي پژوهشی، اموزشی
مشارکت در ارایه خط مشی هاي مراقبتی و بهداشتی و توانبخشی در 

  جهت بهبود مداوم کیفیت خدمات
    

      نظارت و کنترل بر مراقبت از جسد طبق موازین شرعی
      با مشارکت در دوره هاي اموزش مربوطهCPRاشنایی کامل با اصول 

      پاسخ سریع به زنگ اخبار بیمار
آماده کردن بیماران جهت انجام آزمایش هاي مربوطه،تکمیل پرونده 
از نظر مشاهدات پرستاري و گزارش به پزشک معالج و تحویل بالینی 

  بخش

    

انجام آزمایشهاي  براي  حی، جسمیآموزش الزم جهت امادگی رو
ومراقبت هاي الزم   LP,CT_Scan,MRI:مانندتشخیصی مانند 

  قبل و بعد از انجام  ازمایشات

    

انجام مراقبت هاي توانبخشی و فیزیو تراپی در بیماران دچار بی 
  و مراقبت هاي پرستاري مربوطه CVAحرکتی 

    



 ٢٩

 عنوان توانمندي
  جام شدآموزش ان نیاز به آموزش

 )زمان و نحوه آموزش(
نتیجه 
 ندارم دارم ارزیابی

      کمک به بیمار در انجام مراقبت از خود
انجام اینتوباسیون طبق دستور پزشک و موارد ضروري توسط 

را به صورت کامل گذرانده  CPRپرستاري که دوره اینتوباسیون و 
 .باشد

    

امل سمع قلب،انجام تست بررسی بیمار از نظر سیستم قلبی عروقی ش
هاي آزمایشگاهی،آنزیم هاي قلبی،کنترل انجام آزمایش هاي 
تشخیصی تهاجمی و غیر تهاجمی،کمک به بیمار و پزشک در انجام 
تست ها،مانیتورینگ قلبی و همودینامیک بیمارو گزارش موارد غیر 

 طبیعی به پزشک مربوطه

    

     ی  بررسی سیستم تنفسی و گزارش موارد غیر طبیع
تشویق بیمار به سرفه وتنفس عمیق در صورت امکان طبق دستور 

 پزشک
    

     کمک درانجام فیزیو تراپی سینه در صورتی که منعی نداشته باشد
براي پیشگیري از زخم (تغییر وضعیت بیمار هر دو ساعت در تخت 

 و مراقبت از زخم بستر در صورت وجود)بستر 
    

شده که به  Sedateدر بیمار فاقد هوشیاري یا Air Wayاستفاده از 
  حالت به پشت خوابیده قرار دارد

    
مراقبت از لوله تراشه در بیمار اینتوبه از نظر حفظ راه هوایی ،محل 

  ساعت  24-72درست لوله تراشه وتوجه به تعویض ان بعد از 
    

      حفظ بهداشت دهان در هر شیفت 
اکسیژناسیون با (ار به هر صورت ممکن حفظ ونتیالسیون کافی بیم

ماسک یا نازال ،ونتیالسیون مکانیکی در بیمار اینتوبه یا بیمار با 
  تا رسیدن پزشک)تراکئوستومی 

    

ساکشن لوله تراشه یا ترشحات حلق یا تراکئوستومی در صورت لزوم 
با رعایت تکنیک صحیح وارزیابی رنگ،حجم،غلظت و بوي 

  ترشحات 

    

پزشک در انجام پروسیجرهاي تشخیصی و درمانی و کنترل  کمک به
وسایل مورد استفاده جهت بیمار از نظر کارکرد صحیح مانند 

C.V.P   Tube .Chest  .NGT  .Line  

    

      دستگاه ونتیالتور و اقدام مناسب جهت رفع مشکل  Alarmتوجه به 
      کنترل بیمار از نظر عالئم پنومونی اسپیراسیون

راقبت از چشمهاي بیمار شامل بررسی مرتب چشم ها ،استفاده از م
پماد یا قطره ي چشمی ،بستن پلکها در مورئ بیمارانی که رفلکس 
چشمک زدن را از دست داده اند ، باال اوردن سر تخت در بیمارانی 

  شده اند Pupil edemaکه دچار 

    

یکی ،ساعات مراقبت روانشناختی ،اشنا سازي خانواده با محیط فیز
  حمایت از بیمار در زمان اضطراب"مالقات ،گزارش وضعیت بیمار ،

    



 ٣٠

 عنوان توانمندي
  آموزش انجام شد نیاز به آموزش

 )زمان و نحوه آموزش(
نتیجه 
 ندارم دارم ارزیابی

      کنترل عالئم سایکوز در بیماران خاص
موارد رعایت نکات استریل ،پیشگیري و کنترل عفونت در کلیه 

  ...بیمار،پرستار،دستگاها ،وسایل،محیط و:
    

      کنترل تور گور پوستی و ادم
      بررسی سیستم ادراریبیمار

بررسی بیمار از نظر عالئم هیپوولمی و هیپرولمی و گزارش جهت 
  اقدام الزم 

    
      GCSداشتن اگاهی وکسب مهارت در اندنزه گیري سطح هوشیاري 

و ...تگاهها از قبیل ونتیالتور ،مانیتور،پالس اکسیمتر وشناخت کلیه دس
  طرز کار و نگهداري انها 

    
کنترل حواس پنج گانه ،رفلکس هاي عصبی، حرکات غیر ارادي و 

  قدرت عضالنی و گزارش موارد غیر طبیعی  به پزشک مربوطه
    

ثبت و گزارش کلیه اقدامات پرستاري ،تشخیصی و درمانی در اوراق 
  وطهمرب

    
      اموزش به بیمار در صورت درك و قبول شرایط موجود 

اطالع به پزشک وانجام اقدامات  "تشخیص اریتمی هاي مختلف،
  فوري

    
اموزش تکنیک هاي ارام سازي به بیمار جهت تسکین درد و کاهش 

  اضطراب 
    

      انجام پیگیري هاي مربوط به بیمار در همان شیفت کاري
ضروري در جهت تسکین درد بیمار با توجه به داروهاي  اقدامات

  تجویز شده طبق دستور پزشک معالج وسایر تدابیر پرستاري
    

      انجام اقدامات مناسب جهت پیشگیري از بروز خطاها در دارو درمانی
  
  

  مضاي سرپرستار مهر و امضاي آموزش گیرنده         مهر و امضاي رابط آموزشی           مهر و ا        



 ٣١

  

  
 مغز و اعصاب داخلی فهرست توانمندیهاي پرستار در بخش

 :تاریخ شروع به کار :پست سازمانی :نام و نام خانوادگی

 عنوان توانمندي
  آموزش انجام شد نیاز به آموزش

 )زمان و نحوه آموزش(
نتیجه 
 ندارم دارم ارزیابی

     )تحویل مددجو و مدارك(پذیرش مددجو در بخش 
بررسی و ارزیابی سیستم عصبی و انجام معاینات فیزیکی سایر اندام ها 

 در زمان پذیرش بیمار، ثبت و گزارش موارد غیرطبیعی به پزشک
    

     مانیتورینگ بیمار
آموزش و مراقبت از بیمار در ارتباط با آزمایشات و روش هاي 

 تشخیصی اختصاصی سیستم عصبی
    

     آماده سازي و مراقبت قبل، حین و بعد از انجام پونکسیون نخاعی
آمادگی، آموزش، مراقبت جسمی و روانی بیماران قبل از اعمال 

 جراحی سیستم عصبی
    

اجراي مراقبت هاي اختصاصی سیستم عصبی در دوره بعد از عمل 
شامل کنترل سطح هوشیاري، بررسی و ثبت وضعیت حسی و حرکتی 

اندام ها، وضعیت و پاسخ به نور مردمک ها، بررسی و ثبت عالیم 
 افزایش فشار داخل مغزي و سایر موارد و گزارش موارد غیر طبیعی

    

     انجام مراقبت هاي استاندارد از کاتترها، درن ها و سایر اتصاالت
شـامل   ICPانجـام مراقبـت هـاي پرسـتاري در پیشـگیري از افـزایش       

سازي محیط و حفظ آرامش بیمار،  پوزیشن صحیح سر و گردن، آرام
انجام ساکشن و کنترل جذب و دفع مایعات، بررسی سطح هوشـیاري  

  و سایر موارد

    

  کمک به بستن بریس،( کمک به بیمار در انجام مراقبت خاص 
 ) کمک به بیماري که اختالل حسی یا حرکتی دارد و سایر موارد

    
عملکرد انجام مراقبت هاي پرستاري در بیماران دچار اختالل در 

عروقی، حسی  - سیستم عصبی شامل ارزیابی تنفسی و هوشیاري، قلبی
 روانی -تناسلی و روحی  -حرکتی، گوارش و دفعی ، ادراري-

    

     همکاري و هماهنگی با پزشک در انجام اینتوباسیون
شده در همکاري در اجراي برنامه هاي نوتوانی و فیزیوتراپی تجویز 

 بیماران مبتال به اختالالت سیستم عصبی
    

تعیین نیازهاي آموزشی اختصاصی به بیمار و خانواده در زمینه مراقبت 
 از خود و مراقبت در منزل

    
     ثبت دقیق کلیه اقدامات انجام شده براساس مقررات بیمارستان 

 
مهر و امضاي آموزش گیرنده         مهر و امضاي رابط آموزشی           مهر و امضاي سرپرستار         



 ٣٢

  

  
 فهرست توانمندیهاي پرستار در بخش جراحی 

 :تاریخ شروع به کار :پست سازمانی :نام و نام خانوادگی

 عنوان توانمندي
 آموزش انجام شد نیاز به آموزش

 )زمان و نحوه آموزش(
نتیجه 
 ندارم دارم ارزیابی

پاسخ صحیح جلب اطمینان مددجو و برقراري ارتباط حرفه اي موثر و 
 به سوالت،درخواست ها ومشکالت با دادن اختیار به وي 

    

بررسی شناخت وکسب اطالعات از وضعیت سالمت مددجو و ثبت 
در پرونده و در صورت تغیر در وضعیت عمومی بیمار اطالع به 

 پزشک 

    

     تعیین وثبت مشکالت و نیازهاي بهداشتی مددجو
دانش ،مهارت پژوهش برنامه ریزي  تشخیص هاي پرستاري مبتنی بر

 اقدامات مراقبتی  بر اساس الویت ها و اهداف وثبت ان در پرونده
    

     مشارکت وهمکاري درانجام ازمایشات کلینیکی و پاراکلینیکی
     ) پوست،مو، دهان( ینیاز هاي بهداشت بر اساس  انجام اقدامات مراقبتی

     نیاز هاي خواب انجام اقدامات مراقبتی بر اساس  
رژیم (تغذیه و متابولیک انجام اقدامات مراقبتی بر اساس  نیاز هاي 

 )هاي غذایی ،روش هاي تغذیه درمانی 
    

سوند گذاري (دفعی  انجام اقدامات مراقبتی بر اساس  نیاز هاي
،شستشوي مثانه ،مراقبت از سند و درن ها،مراقبت از کلستومی،انواع 

 ...) تنقیه 

    

تمرینات (تنفس  انجام اقدامات مراقبتی بر اساس  نیاز هاي
 ...)تنفسی،اکسیژن رسانی،ساکشن،مراقبت از تراکوستومی و

    
      پانسمان انجام 

بررسی عالیم (گردش خون  انجام اقدامات مراقبتی بر اساس  نیاز هاي
  ...)حیاتی،توزین روزانه

    
کنترل (تعادل الکترلیت ها  یاز هايانجام اقدامات مراقبتی بر اساس  ن

 ...)جذب و دفع،بررسی و حفظ تعادل الکترولیتی و
    

حرکت در ( تحرك  انجام اقدامات مراقبتی بر اساس  نیاز هاي
تخت،خروج از تخت،انتقال به صندلی،تغییر وضعیت،انجام حرکات 

 ...)فعال وغیر فعال،بکار گیري وسایل کمک حرکتی

    

  ستم عصبی و هواس پنجگانهمراقبت از سی
 

    



 ٣٣

 عنوان توانمندي
  آموزش انجام شد نیاز به آموزش

 )زمان و نحوه آموزش(
نتیجه 
 ندارم دارم ارزیابی

مراقبت از پوست،پانسمان ،انواع زخم ها (مراقبت از سیستم پوششی 
(... 

    
داروهاي خوراکی،رکتال ،تزریقی،مایعات وریدي با نظارت پزشک 

خون و فراورده هاي خونی،پیشگیري و کنترل اثر درمان و  ،تزریق
 عوارض جانبی انها 

    

     ارایه اقدامات اولیه احیا قلبی ،ریوي تا حضور تیم احیا 
ارایه اقدامات پرستاري در بیماران بد حال و فوریت ها تا حضور 

 پزشک و ثبت و ارایه گزارشات مربوطه
    

یه شده به مددجو در صورت لزوم بررسی ارزشیابی نتایج خدمات ارا
  و برنامه ریزي مجدد به منظور، ارایه مراقبت ها

    
بکار گیري روش هاي تصمیم گیري و حل مشکل به کمک سایر 

  اعضاي تیم در موقعیت هاي خاص ،بحرانی و حوادث غیر مترقبه
    

     اقدامات مناسب در جهت حفظ ایمنی و پیشگیري از حوادث احتمالی
بررسی نیاز هاي اموزشی ،تعیین سطح انگیزش فراگیر ،توسعه برنامه 
هاي اموزشی ، اجراي اموزش وارزیابی یاد گیري در مدد 
جو،خانواده و جامعه به منظور تامین،حفظ و ارتقا سطح سالمت و 

  رفاه اجتماعی

    

     مراقبت و نظارت بر توزیع غذاي بیماران
جو،در صورت لزوم ارجاع به سایر منابع راهنمایی و مشاوره با مدد

  تخصصی ،حمایت اجتماعی
    

مشارکت با مراکز مشاوره  و ارایه خدمات پرستاري جهت پیگیري 
  اقدامات مراقبتی در منزل

    
انجام و نظارت مستمر بر اقدامات ضروري به منظور پیشگیري از 

  عفونت ها از اموزش تا پژوهش
    

شتی جهت رفع مشکالت محیطی،حفاظتی و همکاري با گروه بهدا
خدماتی با استفاده ا همکاري  و همیاري و مشارکت جامعه و پیگیري 

  انهه

    

      مشارکت و همکاري در برنامه هاي پژوهشی، اموزشی
مشارکت در ارایه خط مشی هاي مراقبتی و بهداشتی و توانبخشی در 

  جهت بهبود مداوم کیفیت خدمات
    

      نترل بر مراقبت از جسد طبق موازین شرعینظارت و ک
      با مشارکت در دوره هاي اموزش مربوطهCPRاشنایی کامل با اصول 

      پاسخ سریع به زنگ اخبار بیمار
آماده کردن بیماران جهت انجام آزمایش هاي مربوطه،تکمیل پرونده 

ینی از نظر مشاهدات پرستاري و گزارش به پزشک معالج و تحویل بال
  بخش

    



 ٣٤

 عنوان توانمندي
  آموزش انجام شد نیاز به آموزش

 )زمان و نحوه آموزش(
نتیجه 
 ندارم دارم ارزیابی

آموزش الزم جهت امادگی روحی، جسمی براي  انجام آزمایشهاي 
ومراقبت هاي الزم   LP,CT_Scan,MRI:مانندتشخیصی مانند 

  قبل و بعد از انجام  ازمایشات

    

اقبت هاي توانبخشی و فیزیو تراپی در بیماران دچار بی انجام مر
  و مراقبت هاي پرستاري مربوطه CVAحرکتی 

    
      کمک به بیمار در انجام مراقبت از خود

انجام اینتوباسیون طبق دستور پزشک و موارد ضروري توسط 
را به صورت کامل گذرانده  CPRپرستاري که دوره اینتوباسیون و 

 .باشد

    

بررسی بیمار از نظر سیستم قلبی عروقی شامل سمع قلب،انجام تست 
هاي آزمایشگاهی،آنزیم هاي قلبی،کنترل انجام آزمایش هاي 
تشخیصی تهاجمی و غیر تهاجمی،کمک به بیمار و پزشک در انجام 
تست ها،مانیتورینگ قلبی و همودینامیک بیمارو گزارش موارد غیر 

 طبیعی به پزشک مربوطه

    

     سی سیستم تنفسی و گزارش موارد غیر طبیعی  برر
تشویق بیمار به سرفه وتنفس عمیق در صورت امکان طبق دستور 

 پزشک
    

     کمک درانجام فیزیو تراپی سینه در صورتی که منعی نداشته باشد
دقیقه  10- 30بیمار ABGدر صورت اتصال بیمار به ونتیالتور، کنترل 

و گزارش  Weaningاي ونتیالتور یا پس از بعد از تغییر پارامتره
 موارد غیر طبیعی با نظر پزشک معالج

    

شده که به  Sedateدر بیمار فاقد هوشیاري یا Air Wayاستفاده از 
  حالت به پشت خوابیده قرار دارد

    
مراقبت از لوله تراشه در بیمار اینتوبه از نظر حفظ راه هوایی ،محل 

  ساعت  24-72ه به تعویض ان بعد از درست لوله تراشه وتوج
    

      حفظ بهداشت دهان در هر شیفت 
      کنترل بیمار از نظر عالئم پنومونی اسپیراسیون

ساکشن لوله تراشه یا ترشحات حلق یا تراکئوستومی در صورت لزوم 
با رعایت تکنیک صحیح وارزیابی رنگ،حجم،غلظت و بوي 

  ترشحات 

    

نجام پروسیجرهاي تشخیصی و درمانی و کنترل کمک به پزشک در ا
وسایل مورد استفاده جهت بیمار از نظر کارکرد صحیح مانند 

C.V.P   Tube .Chest  .NGT  .Line  

    

      دستگاه ونتیالتور و اقدام مناسب جهت رفع مشکل  Alarmتوجه به 
اکسیژناسیون با (حفظ ونتیالسیون کافی بیمار به هر صورت ممکن 

سک یا نازال ،ونتیالسیون مکانیکی در بیمار اینتوبه یا بیمار با ما
  تا رسیدن پزشک)تراکئوستومی 

    



 ٣٥

 عنوان توانمندي
  آموزش انجام شد نیاز به آموزش

 )زمان و نحوه آموزش(
نتیجه 
 ندارم دارم ارزیابی

مراقبت از چشمهاي بیمار شامل بررسی مرتب چشم ها ،استفاده از 
ه ي چشمی ،بستن پلکها در مورئ بیمارانی که رفلکس پماد یا قطر

چشمک زدن را از دست داده اند ، باال اوردن سر تخت در بیمارانی 
  شده اند Pupil edemaکه دچار 

    

مراقبت روانشناختی ،اشنا سازي خانواده با محیط فیزیکی ،ساعات 
  حمایت از بیمار در زمان اضطراب"مالقات ،گزارش وضعیت بیمار ،

    
      کنترل عالئم سایکوز در بیماران خاص

رعایت نکات استریل ،پیشگیري و کنترل عفونت در کلیه موارد 
  ...بیمار،پرستار،دستگاها ،وسایل،محیط و:

    
      کنترل تور گور پوستی و ادم

      بررسی سیستم ادراریبیمار
جهت  بررسی بیمار از نظر عالئم هیپوولمی و هیپرولمی و گزارش

  اقدام الزم 
    

      GCSداشتن اگاهی وکسب مهارت در اندنزه گیري سطح هوشیاري 
و ...شناخت کلیه دستگاهها از قبیل ونتیالتور ،مانیتور،پالس اکسیمتر و

  طرز کار و نگهداري انها 
    

کنترل حواس پنج گانه ،رفلکس هاي عصبی، حرکات غیر ارادي و 
  غیر طبیعی  به پزشک مربوطه قدرت عضالنی و گزارش موارد

    
ثبت و گزارش کلیه اقدامات پرستاري ،تشخیصی و درمانی در اوراق 

  مربوطه
    

      اموزش به بیمار در صورت درك و قبول شرایط موجود 
      انجام پیگیري هاي مربوط به بیمار در همان شیفت کاري

رد و کاهش اموزش تکنیک هاي ارام سازي به بیمار جهت تسکین د
  اضطراب 

    
اقدامات ضروري در جهت تسکین درد بیمار با توجه به داروهاي 

  تجویز شده طبق دستور پزشک معالج وسایر تدابیر پرستاري 
    

اطالع به پزشک وانجام اقدامات  "تشخیص اریتمی هاي مختلف،
  فوري

    
      رمانیانجام اقدامات مناسب جهت پیشگیري از بروز خطاها در دارو د

  سوختگی

  بررسی وضعیت مددجو از نظر سوختگی
نوع سوختگی،نوع ماده سوزاننده،محل (

  ...) سوختگی و 

    

وضعیت  بررسی وضعیت مددجو از نظر
وضعیت قلبی، تنفسی، (جسمی و روانی 

  ...)هوشیاري، ادم و

    

      جبران کاهش حجم مایعات از طریق وریدي



 ٣٦

 عنوان توانمندي
  آموزش انجام شد به آموزشنیاز 

 )زمان و نحوه آموزش(
نتیجه 
 ندارم دارم ارزیابی

رعایت ایزوالسیون جهت کاهش احتمال 
  عفونت

    

      ترمیم صدمات پوستی
      پیشگیري از تغییر شکل مفاصل و دفورمیتی

  
         
موزشی           مهر و امضاي سرپرستار مهر و امضاي آموزش گیرنده         مهر و امضاي رابط آ        



 ٣٧

 

  
  فهرست توانمندیهاي پرستار در بخش جراحی مغز و اعصاب

 :تاریخ شروع به کار :پست سازمانی :نام و نام خانوادگی

 عنوان توانمندي
 آموزش انجام شد نیاز به آموزش

 )زمان و نحوه آموزش(
نتیجه 
 ندارم دارم ارزیابی

و و برقراري ارتباط حرفه اي موثر و پاسخ صحیح جلب اطمینان مددج
 به سوالت،درخواست ها ومشکالت با دادن اختیار به وي 

    

بررسی شناخت وکسب اطالعات از وضعیت سالمت مددجو و ثبت 
در پرونده و در صورت تغیر در وضعیت عمومی بیمار اطالع به 

 پزشک 

    

     جوتعیین وثبت مشکالت و نیازهاي بهداشتی مدد
تشخیص هاي پرستاري مبتنی بر دانش ،مهارت پژوهش برنامه ریزي 

 اقدامات مراقبتی  بر اساس الویت ها و اهداف وثبت ان در پرونده

    

     مشارکت وهمکاري درانجام ازمایشات کلینیکی و پاراکلینیکی
     ) پوست،مو، دهان( یبهداشتنیاز هاي  بر اساس  انجام اقدامات مراقبتی

     خواب انجام اقدامات مراقبتی بر اساس  نیاز هاي 
رژیم (تغذیه و متابولیک انجام اقدامات مراقبتی بر اساس  نیاز هاي 

 )هاي غذایی ،روش هاي تغذیه درمانی 

    
سوند گذاري (دفعی  انجام اقدامات مراقبتی بر اساس  نیاز هاي

ت از کلستومی،انواع ،شستشوي مثانه ،مراقبت از سند و درن ها،مراقب
 ...) تنقیه 

    

تمرینات (تنفس  انجام اقدامات مراقبتی بر اساس  نیاز هاي
 ...)تنفسی،اکسیژن رسانی،ساکشن،مراقبت از تراکوستومی و

    
      پانسمان انجام 

بررسی عالیم (گردش خون  انجام اقدامات مراقبتی بر اساس  نیاز هاي
  ...)حیاتی،توزین روزانه

    
حرکت در ( تحرك  انجام اقدامات مراقبتی بر اساس  نیاز هاي

تخت،خروج از تخت،انتقال به صندلی،تغییر وضعیت،انجام حرکات 
  ...)فعال وغیر فعال،بکار گیري وسایل کمک حرکتی

    

کنترل (تعادل الکترلیت ها  انجام اقدامات مراقبتی بر اساس  نیاز هاي
  ...)الکترولیتی و جذب و دفع،بررسی و حفظ تعادل

    
     مراقبت از سیستم عصبی و هواس پنجگانه



 ٣٨

 عنوان توانمندي
  آموزش انجام شد نیاز به آموزش

 )زمان و نحوه آموزش(
نتیجه 
 ندارم دارم ارزیابی

مراقبت از پوست،پانسمان ،انواع زخم ها (مراقبت از سیستم پوششی 
(...  

    
بت از پوست،پانسمان ،انواع زخم ها مراق(مراقبت از سیستم پوششی 

(... 
    

داروهاي خوراکی،رکتال ،تزریقی،مایعات وریدي با نظارت پزشک 
،تزریق خون و فراورده هاي خونی،پیشگیري و کنترل اثر درمان و 

 عوارض جانبی انها 

    

     ارایه اقدامات اولیه احیا قلبی ،ریوي تا حضور تیم احیا 
تاري در بیماران بد حال و فوریت ها تا حضور ارایه اقدامات پرس

 پزشک و ثبت و ارایه گزارشات مربوطه
    

ارزشیابی نتایج خدمات ارایه شده به مددجو در صورت لزوم بررسی 
  و برنامه ریزي مجدد به منظور، ارایه مراقبت ها

    
بکار گیري روش هاي تصمیم گیري و حل مشکل به کمک سایر 

  قعیت هاي خاص ،بحرانی و حوادث غیر مترقبهاعضاي تیم در مو
    

     اقدامات مناسب در جهت حفظ ایمنی و پیشگیري از حوادث احتمالی
بررسی نیاز هاي اموزشی ،تعیین سطح انگیزش فراگیر ،توسعه برنامه 
هاي اموزشی ، اجراي اموزش وارزیابی یاد گیري در مدد 

و ارتقا سطح سالمت و  جو،خانواده و جامعه به منظور تامین،حفظ
  رفاه اجتماعی

    

     مراقبت و نظارت بر توزیع غذاي بیماران
راهنمایی و مشاوره با مددجو،در صورت لزوم ارجاع به سایر منابع 

  تخصصی ،حمایت اجتماعی
    

مشارکت با مراکز مشاوره  و ارایه خدمات پرستاري جهت پیگیري 
  اقدامات مراقبتی در منزل

    
ام و نظارت مستمر بر اقدامات ضروري به منظور پیشگیري از انج

  عفونت ها از اموزش تا پژوهش
    

همکاري با گروه بهداشتی جهت رفع مشکالت محیطی،حفاظتی و 
خدماتی با استفاده ا همکاري  و همیاري و مشارکت جامعه و پیگیري 

  اانه

    

      مشارکت و همکاري در برنامه هاي پژوهشی، اموزشی
مشارکت در ارایه خط مشی هاي مراقبتی و بهداشتی و توانبخشی در 

  جهت بهبود مداوم کیفیت خدمات
    

      نظارت و کنترل بر مراقبت از جسد طبق موازین شرعی
      بررسی و شناخت سیستم عصبی بیمار

اموزش الزم جهت امادگی جسمی و روحی براي انجام ازمایش هی 
ومراقبت هاي الزم قبل و   LP,CT_Scan,MRI:تشخیصی مانند

  بعد از انجام  ازمایشات

    



 ٣٩

 عنوان توانمندي
  آموزش انجام شد نیاز به آموزش

 )زمان و نحوه آموزش(
نتیجه 
 ندارم دارم ارزیابی

انجام مراقبت هاي توانبخشی و فیزیو تراپی در بیماران دچار بی 
  و مراقبت هاي پرستاري مربوطه CVAحرکتی 

    
بر حسب لزوم و مراقبت هاي الزم ICPاندازه گیري فشار داخل مغز

از طریق باال نگهداشتن سر تخت،صاف نگه داشتن  Ic line,ICP از
گردن ،جلو گیري از زور زدن با سرفه زیاد و استفراغ کردن 
بیمار،اجتناب از ساکشن ،سرو صدا ،روشنایی وگزارش موارد الزم 

  به پزشک

    

      در انجام مراقبت از خود کمک به بیمار
کنترل :امادگی بیمار از نظر روحی، جسمی جهت انجام عمل جراحی

،اندازه مردمک ها GCSعالیم حیاتی ،اندازه گیري سطح هوشیاري 
قرینه بودن و واکنش انها نسبت به نور، رنگ پوست و حرارت ان، 

، حرکات اندام ، موارد غیر طبیعی حسی ، یافته هاي غیر طبیعی
ثبت و گزارش موارد الزم ..دهیدراتاسیون، افازي ،مشکالت شنوایی 

  و گزارش به پزشک

    

      مراقبت از بیمار قبل ا عمل جراحی با شرایط خص نوع عمل جراحی
اموزش به بیمار و خانواده جهت مراقبت از خود بعداز عمل جراحی و 

  هنگام ترخیص در مورد مراقبت و اقدامات الزم در منزل
    

      با مشارکت در دوره هاي اموزش مربوطهCPRاشنایی کامل با اصول 
      پاسخ سریع به زنگ اخبار بیمار

آماده کردن بیماران جهت انجام آزمایش هاي مربوطه،تکمیل پرونده 
از نظر مشاهدات پرستاري و گزارش به پزشک معالج و تحویل بالینی 

  بخش

    

      ش موارد غیر طبیعیبررسی سیستم تنفسی و گزار
بررسی بیمار از نظر سیستم قلبی عروقی شامل سمع قلب،انجام تست 
هاي آزمایشگاهی،آنزیم هاي قلبی،کنترل انجام آزمایش هاي 
تشخیصی تهاجمی و غیر تهاجمی،کمک به بیمار و پزشک در انجام 
تست ها،مانیتورینگ قلبی و همودینامیک بیمارو گزارش موارد غیر 

  به پزشک مربوطهطبیعی 

    

انجام اینتوباسیون طبق دستور پزشک و موارد ضروري توسط 
را به صورت کامل گذرانده  CPRپرستاري که دوره اینتوباسیون و 

  .باشد

    

تشویق بیمار به سرفه و تنفس عمیق در صورت امکان طبق دستور 
  پزشک

    
      شته باشدکمک در انجام فیزیوتراپی سینه در صورتی که منعی ندا

دقیقه  30-10بیمار  ABGدر ورت اتصال بیمار به ونتیالتور کنترل 
و گزارش  weaningبعد از تغییر پارامتر هاي ونتیالتور یا پس از 

  موارد غیر طبیعی با نظر پزشک معالج

    



 ٤٠

 عنوان توانمندي
  آموزش انجام شد نیاز به آموزش

 )زمان و نحوه آموزش(
نتیجه 
 ندارم مدار ارزیابی

شده که  Sedateدر بیمار فاقد هوشیاري یا   AIR Wayاستفاده از 
  به حالت به پشت خوابیده قرار دارد

    
مراقبت از لوله تراشه در بیمار اینتوبه از نظر حفظ راه هوایی،محل 

  ساعت72-24درست لوله تراشه وتوجه به تعویض آن بعد از 
    

      حفظ بهداشت دهان در هر شیفت
اکسیژناسیون با (حفظ ونتیالسیون کافی بیمار به هر صورت ممکن

ماسک یا نازال،ونتیالسیون مکانیکی در بیمار اینتوبه یا بیمار با 
  تا رسیدن پزشک)تراکیوستومی

    

ساکشن لوله تراشه یا ترشحات حلق یا تراکیوستومی در صورت لزوم 
و بوي با رعایت تکنیک صحیح و ارزیابی رنگ ،حجم،غلظت 

  ترشحات

    

کمک به پزشک در انجام پروسیجر هاي تشخیصی و کنترل وسایل 
 C.V.Pمورد استفاده جهت بیمار از نظر کارکرد صحیح مانند

،Chest tube،NGT،Line  

    

      دستگاه ونتیالتور و اقدام مناسب جهت رفع مشکلAlarmتوجه به 
      نآسپیراسیو یرل بیمار از نظر عالیم پونومونکنت
  

مهر و امضاي آموزش گیرنده         مهر و امضاي رابط آموزشی           مهر و امضاي سرپرستار        



 ٤١

 
  

  
 فهرست توانمندیهاي کارشناسان ارشد بیهوشی در بخش اتاق عمل

 :تاریخ شروع به کار :پست سازمانی :نام و نام خانوادگی

 عنوان توانمندي
 آموزش انجام شد نیاز به آموزش

 )زمان و نحوه آموزش(
نتیجه 

 ندارم دارم یابیارز
      روز قبل از عمل درپرونده بیمار و آزمایشات الزم بررسی 

با مشاوره رئیس گروه ( نسبت به موارد ذیل تصمیم گیري 
  :) بیهوشی 

  ) ناحیه اي  –عمومی ( نوع بیهوشی  –الف 
  میزان و نوع داروي مورد نیاز بیمار  –ب 
 ار میزان مایعات و خون مورد نیاز بیم –ج 

    

پایان عمل و انتقال بیمار به ریکاوري  از بیمار داشتن تحت نظر 
  تا هوشیاري کامل و ترخیص از ریکاوري 

    

آگاهی از اصول مراقبتهاي ویژه روشهاي احیاء قلبی و ریوي در 
  :شاملبخشهاي مراقبتهاي ویژه 

  لوله گذاري  –الف 
  )  CPR( رهبري احیاء  –ب 
  ار به دستگاههاي مکانیکی تنفسی تشخیص نیاز بیم –ج 
  بررسی گازهاي خون شریانی  –د 

گذاشتن آرترالین در بخشهاي آي سی یو و سی سی یو و  -هـ 
 اورژانس و بخش هاي مورد نیاز

    

پیگیري بیهوشی بیماران بعد از عمل در بخش بستري مربوطه در 
  صورت نیاز

    

طرح انطباق امور  و/ حریم بیمار / رعایت منشور حقوق بیمار 
 پزشکی با موازین شرع مقدس

    

  
  

مهر و امضاي آموزش گیرنده         مهر و امضاي رابط آموزشی           مهر و امضاي سرپرستار        



 ٤٢

 

  
 در بخش اتاق عمل هوشبري و کارشناس فهرست توانمندیهاي کاردان

 :ارتاریخ شروع به ک :پست سازمانی :نام و نام خانوادگی

  عنوان توانمندي
 آموزش انجام شد نیاز به آموزش

 )زمان و نحوه آموزش(
نتیجه 
 ندارم دارم ارزیابی

     دریافت دستور و برنامه تقسیم کار از سرپرستار اطاق عمل
اطمینان یافتن از سالم بودن و کارآیی دستگاه ها و تجهیزات بیهوشی قبل از 

اههاي بیهوشی ، ساکشن ، مانیتور ، شامل دستگ( شروع هر شیفت کاري 
 و گزارش هرگونه نقص یا خرابی به سرپرستار ... ) پالس اکسی متر و 

    

اطالع از وجود داروهاي مورد نیاز و امکانات بیهوشی موجود و 
 گزارش موارد ناکافی و یا کمبودها

    
آشنایی با روشهاي استریلیزاسیون و ضدعفونی و کاربرد آن و رعایت 

 آن در تمام مراحل عمل 
    

آماده نمودن کلیه دستگاه ها و لوازم مورد نیاز بیهوشی بر طبق لیست 
 عمل جراحی

    
کنترل پرونده بیمار قبل از جراحی براي اطمینان از کامل بودن مدارك 

مانند اجازه عمل ، آزمایشات ضروري ، نوار قلب ، ( پزشکی مورد نیاز 
 ... ) ن ومشاوره ، آماده بودن خو

    

  : اقدامات و تدابیر قبل از بیهوشی بیمار  
کنترل نام بیمار با پرونده و لیست عمل و / کنترل آمادگی قبل از عمل 

همراهی بیمار از ابتدا تا / هدایت بیمار به تخت عمل / دستبند مشخصات 
کنترل عالئم حیاتی و / دادن توضیحات در مورد بیهوشی / انتهاي عمل 

در / ثابت نمودن سر بیمار / برقراري راه وریدي / موارد غیرطبیعی گزارش 
کنترل گازهاي / اختیار گذاردن داروها و لوازم مورد نیاز بیهوشی به پزشک 

اجراي دستورات و / بیهوشی جهت پرهیز از استفاده آنها بجاي یکدیگر 
 همکاري با پزشک

    

 :اقدامات و تدابیر حین بیهوشی بیمار

کنترل راه هوایی / مانیتوینگ یا کنترل سطح بیهوشی / الئم حیاتی کنترل ع
حفاظت از بیمار در جهت / حفاظت اندام ها / کنترل جذب و دفع / بیمار 

حفظ / مکتوب شدن دستورات شفاهی / جلوگیري از آسیب هاي جسمی 
ثبت دقیق کلیه موارد در / پوشش و رعایت حریم بیمار طبق موازین شرعی 

   طه مربو فرم

    

  : اقدامات و تدابیر بعد از بیهوشی بیمار 
کنترل عالئم حیـاتی  / کمک و همکاري با پزشک در به هوش آوردن بیمار 

کنترل بیمار از نظر بازگشت عکس العمل هـا و  / و گزارش موارد غیرطبیعی 
محافظـت از سـر و انـدام تنفسـی     / به مرحلـه هوشـیاري     رفلکس ها و ورود

کمک در انتقال بیمار از تخت عمل به برانکـارد  / نتقال بیمار فوقانی درحین ا
  کمک به حفظ پوزیشن و پوشش بیمار در انتقال به ریکاوري/ 

    



 ٤٣

 عنوان توانمندي
  آموزش انجام شد نیاز به آموزش

 )زمان و نحوه آموزش(
نتیجه 
 ندارم دارم ارزیابی

( عیت بیمار انتقال بیمار به ریکاوري و گزارش مکتوب آخرین وض
عالئم حیاتی ، روش بیهوشی ، داروها ، سطح هوشیاري ، رفلکس ها 
، رنگ پوست ، خونریزي ، مایعات دریافتی و خون ، مشکالت و 

 به مسئول ریکاوري ... ) عوارض قبل و حین بیهوشی و 

    

شستشو و ضدعفونی و آماده نمودن کلیه وسایل مربوط به بیهوشی 
  جهت استفاده مجدد

    
همکاري در اجراي برنامه هاي آموزشی و پژوهشی بیمارستان و 

  بخش تحت نظر مسئول مربوطه
    

تحویل فرم هاي تکمیل شده گزارشات و دارو و موارد کتبی الزم در 
  بعد از بیهوشی به مسئول ریکاوري مراحل قبل و حین و 

    
      ءهمکاري در انجام اقدامات اولیه احیاء تا رسیدن تیم احیا

      طبق سیاستهاي جاري بیمارستان )  washing( اتاق عمل  يشستشو
 
   

  مهر و امضاي آموزش گیرنده         مهر و امضاي رابط آموزشی           مهر و امضاي سرپرستار 



 ٤٤

  

  
 فهرست توانمندیهاي کاردان و کارشناس اتاق عمل در بخش اتاق عمل

 :تاریخ شروع به کار :پست سازمانی :نام و نام خانوادگی

 عنوان توانمندي
  آموزش انجام شد نیاز به آموزش

 )زمان و نحوه آموزش(
نتیجه 
 ندارم دارم ارزیابی

     دریافت دستور و برنامه کار از سرپرست مربوطه
کارایی دستگاهها و تجهیزات مورد نیاز اطمینان یافتن از سالم بودن و 

ساکشن ، دستگاه : شامل ( جهت عمل جراحی قبل از شروع عمل 
و گزارش هر گونه نقص یا خرابی ... ) الکتروکوتر ، چراغ سیالتیک و 

 به مسئول مافوق

    

مورد نیاز اعمال جراحی و گزارش اطالع از وجود لوازم و امکانات 
 موارد ناکافی و کمبودها و نقایص به مسئول مافوق 

    
     آشنائی با روشهاي استریلیزاسیون و ضدعفونی و بکارگیري آنها

سیستم برق رسانی ، درجه کنترل اطاق عمل از نظر نور کافی ، 
 ...حرارت ، رطوبت ، پاکیزگی ، ایمنی و 

    
آماده نمودن اطاق عمل با لوازم و وسایل جراحی الزم بر طبق لیست 

 عمل جراحی 
    

براي اطمینان از کامل بودن کنترل پرونده بیمار قبل از جراحی 
مانند اجازه عمل و آمادگیهاي عمل ، ( مدارك پزشکی مورد نیاز 

داروهاي قبل از عمل ، عدم داشتن وسایل مصنوعی و زیور آالت و 
 ( ... 

    

  : ایفاي نقش سیار قبل از عمل 
  برقراري ارتباط و ارائه آموزش الزم به مددجو -
 کنترل بیمار از نظر آمادگی جسمی و روانی جهت عمل جراحی -

  کنترل نام بیمار با پرونده و لیست عمل و دستبند مشخصات  -
  هدایت بیمار به تخت عمل  -
قراردادن بیمار بر روي تخت به نحوي که هیچگونه صدمه اي به  -

 ... وي وارد نگردد و پوشش و حریم بیمار حفظ شود 

    

     نظیم تخت جراحی و چراغ ها برحسب نوع و ناحیه عملت
قراردادن کلیه دستگاه ها و تجهیزات در اطراف تخت جراحی برطبق 

 قابلیت دسترسی و نیاز
    

     کنترل و اطمینان از استریل بودن لوازم و بسته هاي وسایل
     پژوهشی بیمارستان و بخش  -آموزشیهمکاري در اجراي برنامه هاي 

     مراقبت از جسد طبق موازین شرع و استانداردها



 ٤٥

 عنوان توانمندي
  آموزش انجام شد نیاز به آموزش

 )زمان و نحوه آموزش(
نتیجه 
 ندارم دارم ارزیابی

  : ایفاي نقش سیار حین عمل 
حضور در تمام طول عمل و اشراف بر محیط و اتفاقات و وضعیت  -

  بیمار
کمک به پرستار اسکراب و جراحان در پوشیدن گان و دستکش و  -

 ... 

باز نمودن پوشش هاي اولیه بسته هاي استریل و نخ ها و سایر وسایل  -
 و دراختیار گذاردن آنها 

  )  با توجه به همگن بودن جنسیت( پرب منطقه عمل  -
قبل از اتمام جراحی ... شمارش و ثبت نخ ، گاز ، لنگ گاز ، درن و  -

  بهمراه تیم جراحی و جمع نمودن گروه جراحی و آماده نمودن آنها 
  توجه و تشخیص تغییر در وضعیت بیمار -
گزارش به تیم و تامین نیاز وضعیت جدید درجهت اصالح تغییر  -

  بوجود آمده 
نگهداري و جمع آوري نمونه بر طبق سیاست بیمارستان وثبت  -

مشخصات بر روي ظرف حاوي نمونه و فرستادن آن به آزمایشگاه 
  برطبق دستورالعمل و دریافت رسید 

ثبت و کنترل زمانهاي درخواست شده گروه جراحی مانند زمان  -
 تورنیکت

    

  : ایفاي نقش سیار پس از پایان عمل 
 کمک در پانسمان محل جراحی  - 

برداشتن پوششها با رعایت موازین شرعی و آماده نمودن بیمار جهت انتقال  - 
  به ریکاوري 

تکمیل نمودن کلیه گزارشات و موارد ثبتی که از ابتداي عمل ثبت گردیده  - 
  بود

خارج نمودن وسایل مربوط به عمل جراحی قبلی و آماده نمودن اتاق  - 
 جهت عمل بعدي 

    

  : در حین عمل ) اسکراب ( ایفاي نقش دست شسته 
  دست شستن برطبق دستورالعمل  - 
 پوشیدن گان و دستکش استریل  - 

پوشاندن میزها با پوشش استریل و قرار دادن وسایل و لوازم به شکل  - 
  ... ) شامل وسایل جراحی ، نخ ، درنها ، گاز و ( استریل بر روي آنها 

گاز ، لنگاز ، قیچی ، ( شمارش و کنترل کلیه وسایل و لوازم مصرف شده  - 
در شروع و در طول عمل و پایان عمل به ... ) پنس ، سوزن ، نخ ، درنها و 

  همراه فرد سیار
کنترل لوازم جراحی درون ست هاي جراحی قبل از عمل بر طبق شناسنامه  - 

  هر ست جراحی 
و پوشاندن بیمار با پوششهاي ) درپ ( ار کمک در شستن نهایی پوست بیم - 

  استریل 
  نظارت بر رعایت نکات استریل توسط تیم جراحی در طول عمل  - 
اطالع به تیم جراحی در صورت خیس بودن شانها بمنظور پیشگیري از  - 

 سوختگی

    



 ٤٦

 عنوان توانمندي
  آموزش انجام شد نیاز به آموزش

 )زمان و نحوه آموزش(
نتیجه 
 ندارم دارم ارزیابی

  : در پایان عمل ) اسکراب ( ایفاي نقش دست شسته 
  کمک به پانسمان محل عمل  -
برداشتن پوششهاي استریل با رعایت موازین شرعی و حریم بیمار و  -

 آماده نمودن بیمار جهت انتقال به ریکاوري 

گزارش و ثبت کلیه اقدامات انجام شده و وسایل متصله به بیمار به  -
 مسئول ریکاوري

تکمیل نمودن کلیه گزارشات و موارد ثبتی که از ابتداي عمل ثبت  -
  .گردیده است

جمع آوري و شستشوي وسایل مورد استفاده و انتقال آنها به مراکز  -
  استریلیزاسیون برحسب سیاست بیمارستان

 

    

     پژوهشی بیمارستان و بخش  -همکاري در اجراي برنامه هاي آموزشی
     مراقبت از جسد طبق موازین شرع و استانداردها

     ... شرکت در آموزش هاي ضمن خدمت ، بازآموزي و 
     همکاري در انجام عملیات احیاء در مواقع ضروري 

طبق سیاستهاي )  washing( مشارکت در برنامه شستشوي اتاق عمل 
 جاري بیمارستان 

    
 

مهر و امضاي آموزش گیرنده         مهر و امضاي رابط آموزشی           مهر و امضاي سرپرستار       



 ٤٧

  

  
 فهرست توانمندیهاي عمومی بهیار 

 :تاریخ شروع به کار :پست سازمانی :نام و نام خانوادگی

 توانمنديعنوان 
 آموزش انجام شد نیاز به آموزش

 )زمان و نحوه آموزش(
نتیجه 
 ندارم دارم ارزیابی

     کسب دستور و برنامه کار از مسئول شیفت 
از / کمک در امر پذیرش ، ترخیص و یا انتقال مددجویان به 

مراقبت از / مراکز بهداشتی درمانی تحت نظارت مسئول شیفت 
مار از بخش به بخش ، از اتاق عمل یا اورژانس بیمار و انتقال بی

 به بخش و از بیمارستان به بیمارستان و انتقال بین شهري 

    

تامین بهداشت : تامین نیازهاي بهداشتی اولیه مددجو شامل 
 ...تامین بهداشت دهان و دندان و غیره / پوست و مو 

    

در  کمک: کمک در تامین نیازهاي تغذیه اي مددجو شامل 
دادن غذا به بیمارانی که نمی توانند به تنهایی غذا بخورند ، 

 تغذیه به وسیله لوله معده 

    

استفاده از لگن و لوله در : ( تامین نیازهاي فعلی مددجو 
بیمارانی که بی حرکت هستند ، انما براساس دستور پزشک و 

 ) تعویض بگ کلستومی / نظارت سرپرست مربوطه 

    

استفاده از کیف ( درجه حرارت طبیعی بدن  کمک درحفظ
 )آب گرم ، یخ ، پاشویه و غیره 

    

     و برانکارد) بدون بیمار  ،با بیمار ( آماده سازي تخت ها 
     کمک به بیمار در خروج از تخت و راه رفتن 

     کنترل عالیم حیاتی ، جذب و دفع مایعات و ثبت در پرونده
     مدفوع،  ادرار ، خلط : ایشگاهی شامل گرفتن نمونه هاي آزم

حضور در هنگام تحویل بخش با حضور پرسنل شیفت و 
 گزارش اقدامات انجام شده

    

     انجام امور مربوط به مراقبت از جسد طبق موازین شرعی
برقراري ارتباط موثر و مداوم با مددجویان و پاسخ به آنها و 

یان و گزارش به سرپرست مالحظه کلیه تغییرات حال مددجو
 مربوطه و ارائه آموزش هاي الزم به مددجو و همکار زیرگروه

    

گزارش و ثبت مراقبت هاي انجام شده از بیماران در پرونده 
  بالینی بیماران براساس اصول گزارش نویسی

 

    



 ٤٨

 عنوان توانمندي
  آموزش انجام شد نیاز به آموزش

 )زمان و نحوه آموزش(
نتیجه 

 ندارم دارم بیارزیا
انجام آمادگی هاي قبل و پس از عمل جراحی براساس 

  :استانداردهاي موجود 
کنترل شیو ناحیه عمل ، تمیز بودن ناحیه عمل ، کنترل نداشتن (

انگشتر ، زیورآالت ، دندان مصنوعی و سایر پروتزهاي فلزي ، 
  ) پوشاندن گان  آمادگی هاي روده اي و

    

      زي مددجو جهت ترخیص و انتقالپذیرش آماده سا
آماده کردن بیمار در موارد لزوم جهت انجام معاینات پزشکی با 

دادن / برقراري ارتباط ( رعایت منشور حقوق بیمار شامل 
برداشتن پوشش از محل معاینه و در / وضعیت مناسب به بیمار 

 در/ حفظ محیط مناسب جهت معاینه / معرض قرار دادن آن 
  ) راردادن وسایل معاینه دسترس ق

    

      ه کردن وسایل جهت استریلیزاسیون آماد
،  EKGانجام پروسیجرهایی مانند تعویض پانسمان ، انجام 

عضالنی ، زیرپوستی ، داخل پوستی ، ( کشیدن بخیه ، تزریقات 
  مربوطه  و کمپرس ها تحت نظارت مسئول) واکسیناسیون 

    

ر بردن مانند کمک در بکا( و کمک در امر توانبخشی مددج
  ) چوب زیر بغل و پروتزها 

    

      لی در رابطه با حفظ امنیت بیمار پیشگیري از بروز حوادث احتما
  

مهر و امضاي آموزش گیرنده         مهر و امضاي رابط آموزشی           مهر و امضاي سرپرستار         



 ٤٩

 

  
 فهرست توانمندیهاي کمک بهیار 

 :تاریخ شروع به کار :پست سازمانی :و نام خانوادگی نام

 عنوان توانمندي
 آموزش انجام شد نیاز به آموزش

 )زمان و نحوه آموزش(
نتیجه 
 ندارم دارم ارزیابی

       کسب دستور و برنامه کار از سرپرست مربوطه
تامین نیازهاي بهداشتی اولیه مددجو برحسب صالحدید 

  : سرپرست مربوطه شامل 
امور  –دهان شویه  –حمام دادن یا کمک در حمام کردن 

 –کوتاه کردن ناخن ها  –نظافتی مانند شستن دست و صورت 
تغییر وضعیت  –ماساژ  –مرتب کردن مددجو  –تعویض البسه 

 شیو  –

    

  

       کمک در خوردن غذا به مددجویانی که قادر به این کار نیستند
بنا به نیاز مددجو و شست و  دادن لگن و لوله به مددجویان

 شوي ضدعفونی آنها با رعایت اصول بهداشتی
    

  

راه رفتن ، ( کمک به مددجو در حرکت و نقل و انتقاالت 
 )انتقال به برانکارد و صندلی چرخدار 

    
  

آماده کردن وسایل الزم جهت انجام امور مراقبتی توسط پرستار 
ري آنها پس از اتمام کار جمع آو... ) مانند وسایل پانسمان و ( 
شست و شوي وسایل و در صورت لزوم انتقال وسایل بر / 

 حسب سیاست بیمارستان به مرکز استریلیزاسیون 

    

  

       و برانکارد) با یا بدون بیمار ( آماده کردن تخت ها 
شمارش ملحفه و البسه قبل از تحویل به رختشویخانه و هنگام 

 تحویل گرفتن آنها 
    

  

  : اده کردن بیمار براي معاینه پزشک شامل آم
حفظ محیط / دادن وضعیت مناسب به بیمار / برقراري ارتباط 

برداشتن پوشش و در معرض قراردادن / مناسب براي معاینه 
در دسترس قرار دادن وسایل مورد نیاز / عضو مورد معاینه 

جهت معاینه یا رعایت موازین شرعی و اصول طرح انطباق امور 
 شکی به شرعپز

    

  

( پاکیزه نگهداشتن کلیه وسایل و تجهیزات پزشکی موجود 
 )تخت بیمار ، میز بیمار ، مانیتورها ، وسایل کمک تنفسی 

    
  

مراقبت در حفظ و نظم و نظافت بخش و پاکیزگی کلیه لوازم 
 بخش
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 عنوان توانمندي
  آموزش انجام شد نیاز به آموزش

 )زمان و نحوه آموزش(
ه نتیج

 ندارم دارم ارزیابی
       تحویل وسایل بخش طبق روتین در هر شیفت

خالی کردن بگ هاي ادراري ، درن هاي مختلف ، شیشه هاي 
 ساکشن و نظافت و ضدعفونی آن

    
  

       مشارکت و انجام انما در بیماران طبق دستور و روتین بخش 
       انجام مراقبت از جسد طبق موازین شرعی

       ري از بروز حوادث احتمالی در رابطه با حفظ امنیت بیمارپیشگی
کمک در بکار بردن چوب ( کمک در امر توانبخشی مددجو 

 ... )زیربغل و 
    

  

حفظ و نگهداري وسایل و اموال شخصی بیمار طبق سیاستهاي 
  مرکز

    
  

        انجام امور محوله طبق نظر سرپرست مربوطه
        رار ، مدفوع جمع آوري نمونه خون ، اد

  
  

مهر و امضاي آموزش گیرنده         مهر و امضاي رابط آموزشی           مهر و امضاي سرپرستار 



 ٥١

  

  
 فهرست توانمندیهاي عمومی بیماربر

 :تاریخ شروع به کار :پست سازمانی :نام و نام خانوادگی

 عنوان توانمندي
 آموزش انجام شد نیاز به آموزش

 )آموزشزمان و نحوه (
نتیجه 
 ندارم دارم ارزیابی

     کسب دستور و برنامه کار از پرستار 
کمک و همراهی در آماده نمودن بیمار براي انتقال به اطاق 

 عمل ، رادیولوژي و سایر قسمت ها تحت نظارت پرستار 
    

کمک و همراهی جهت انجام مشاوره ، آزمایشات ، 
 ز مرکز در خارج ا... رادیوگرافی ها و 

    

کمک و همراهی کارکنان پرستاري در چرخش بیمار در تخت 
، پائین آمدن از تخت ، راه رفتن ، بکاربردن چوب زیر بغل ، 

 عصا ، صندلی چرخدار و برانکارد تحت نظارت پرستار 

    

از بخش ها به ... بردن پرونده و برگه هاي عکس برداري و 
ت بیمارانی که قادر به راه رادیولوژي و سایر قسمت ها در معی

 . رفتن می باشند 

    

     حفظ ، نگهداري و ایمنی بیمار در هنگام نقل و انتقال 
     انتقال جسد از بخش به سردخانه 

     به بخش... نقل و انتقال سفارشات از داروخانه ، انبار و 
به ... ادرار ، مدفوع و : بردن نمونه هاي مختلف از قبیل 

 یشگاهآزما
    

     و تحویل به بخش... گرفتن جواب آزمایشات ، عکسبرداري و 
وسایل کار ( کنترل صحت کارکرد برانکارد ، صندلی چرخدار 

 و گزارش به سرپرستار و پیگیري تعمیر وسایل ) 
    

  
تار مهر و امضاي آموزش گیرنده         مهر و امضاي رابط آموزشی           مهر و امضاي سرپرس



 ٥٢

  

  
  منشیفهرست توانمندیهاي عمومی 

 :تاریخ شروع به کار :پست سازمانی :نام و نام خانوادگی

 عنوان توانمندي
 آموزش انجام شد نیاز به آموزش

 )زمان و نحوه آموزش(
نتیجه 
 ندارم دارم ارزیابی

     کسب دستور و برنامه کار از سرپرستار یا پرستار مسئول
اري مربوط به پذیرش ، بستري و ترخیص بیماران انجام امور اد

  : شامل 
راهنمایی بیماران در موقع بستري به اطاق ، گرفتن لباس ،  -

  طبق ضوابط مرکز ... بیمار و تحویل به خانواده ... اشیاء قیمتی و 
  دریافت پرونده بیمار هنگام پذیرش  -
  آماده کردن پرونده بیماران بخش  -
  ه فرمها و اوراق پرونده با مشخصات بیمار تکمیل روزانه کلی -
کنترل روزانه و نگهداري پرونده بیماران ، انطباق آزمایشات  -
  ... و 
گرفتن وقت براي بیماران بستري جهت انجام برخی  -

  در داخل یا خارج مرکز ... آزمایشات ، عکس و 
جمع آوري و آماده نمودن پرونده بیماران ترخیصی و تحویل  -

  داري بیماران به حساب
  کنترل برگ خروج بیماران در موقع ترخیص  -
تحویل کلیشه رادیولوژي و بقیه اوراقی که باید در موقع  -

  . خروج به بیمار داده شود
 

    

مرتب نگهداشتن ایستگاه پرستاري و آماده کردن اوراق و دفاتر 
مورد لزوم بخش از قبیل برگه عالئم حیاتی ، درخواست 

  ره آزمایش و غی
 

    

تنظیم اوراق اداري و درخواستهاي مختلف در صورت لزوم 
ارسال و پیگیري آن به بخشها و سایر قسمتهاي اداري ، درمانی 

  : و خدماتی مرکز شامل 
  تهیه آمار روزانه بیماران  -
تهیه لیست رژیم غذایی بیماران و ارسال به امور تغذیه  -

  بیمارستان 
نوشتن ، تایپ ، ( وردنیاز بخش آماده کردن یادداشتهاي م -

    



 ٥٣

، پاکنویس برنامه کاري کارکنان و ارسال به دفتر )تکثیر 
  پرستاري 

فرستادن اوراق مشاوره پزشکی و اوراق مختلف به بخش ها و  -
  دفتر پرستاري 

آماده نمودن و نوشتن برگ درخواست هاي انبار ، خرید هاي  -
   مستقیم ، تعمیرات و پیگیري امورمربوط به آن

ثبت و ورود اطالعات و نسخه دارویی و درخواستهاي  -
  آزمایشگاهی در رایانه 

 
پاسخ به تلفن ها ، دریافت و رساندن پیغام به پزشکان ، کادر 

  پرستاري و بیماران 
 

    

رسیدگی به مشکالت و سواالت بیمار و خانواده در امور 
 پذیرش و ترخیص

    

  
  گیرنده         مهر و امضاي رابط آموزشی           مهر و امضاي سرپرستار مهر و امضاي آموزش         


