باسمه تعالی

چک لیستارزشیابی آزمىن اصىل و مهارت اهی رپستاری
معاونت آموسش و تحقیقات

انم و انم خانىادگی:

شماره دانشجىیی:

جمع نمرات:
امتیاس

ردیف

گذاشتن کتتز ادراری

1

دستَر پشضه را هجٌی ثز سًَذاص ثزرسی هیوٌذ.

2

در صَرتیوِ اًذاسُ یب ًَع هطخصی اس وتتز هَرد ًظز پشضه است آى را آهبدُ هیوٌذ.

3

دستّب را هیضَیذ.

4

ٍسبیل را آهبدُ هیوٌذ ٍ آىّب را ثِ اتبق ثیوبر هیآٍرد.

5

رٍش وبر را ثزای ثیوبر ضزح هیدّذ

6

سهبى خبلی ضذى هثبًِ در ًَثت لجلی را سؤال هیوٌذ.

7

هثبًِ را هؼبیٌِ ٍ لوس هیوٌذ تب سهبى تخلیِی آى را حذس ثشًذ.
( Privacyخلَت) ثیوبر را حفظ وزدُ ٍ لجبس ثیوبر را در حذ هَرد ًیبس وٌبر هیسًذ.

9

تخت را طَری تٌظین هیوٌذ وِ هجزای ادراری را ثِ ٍضَح ثجیٌذ.

10

در هَرد ثیوبراى خبًن:
الف -ثیوبر را در ٍضؼیت خَاثیذُ ثِ پطت ) (Supineلزار هیدّذ.
ة -ساًَّبی ٍی را وبهالً خن هیوٌذ.
ج -پبّبی اٍ را ثِصَرت ضل ،دٍ طزف تخت هیگذارد (ثِ صَرت جذا اس ّن).
د -اگز ثیوبر در ایي ٍضؼیت ًبراحت است؛ یه ساًَی اٍ را خن هیوٌذ ٍ پبی دیگز را ثِ حبلت
صبف ،رٍی تخت لزار هیدّذ.
ّ -در صَرت ضؼف ضذیذ ثیوبر ،سیز ساًَّبی اٍ ثبلص هیگذارد تب ثِ حبلت خویذُ در ثیبیذ.
در هَرد ثیوبراى آلب:
الف -ثیوبر را در ٍضؼیت خَاثیذُ ثِ پطت ) (Supineلزار هیدّذ.
ة -پبّبی اٍ را ثبس هیوٌذ ٍ صبف رٍی تخت هیگذارد.
ج -اس ثیوبر هیخَاّذ وِ ٍضؼیت خَد را ثِ ّویي ضىل حفظ وٌذ.
د -در صَرت ًیبس اس یه ًفز ووه هیخَاّذ تب ٍضؼیت ثیوبر را حفظ وٌذ ٍ چزاؽ را تٌظین وٌذ.
دستّبیص را هیضَیذ.

13

ضستطَی پزیٌِ را ثِ رٍش صحیح اًجبم هیدّذ.

14

ًبحیِی صًیتبل را خطه هیوٌذ.

15

هطوغ ٍ رٍیی آى را سیز ثبسي ٍ پبّبی ثیوبر ،پْي هیوٌذ.

16

په استزیل را در ثیوبراى خبًن ،ثیي دٍ پبی اٍ لزار هیدّذ.

17

په را ثِ رٍش استزیل ثبس هیوٌذ.

11
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18

در ثیوبراى آلب ،په استزیل را رٍی راىّبی اٍ ثبس هیوٌذ.

19

دستىص استزیل هیپَضذ.

20

ضبى استزیل را رٍی راىّبی ثیوبر ،پْي هیوٌذ (یب تؼذادی گبس استزیل).

21

ًبحیِی صًیتبل را ثبس ًگِ هیدارد.

22

اس ػذم حسبسیت ثیوبر ثِ یذ یب هحلَلّبی ضذػفًَی ،هطوئي هیگزدد.

23

درة ظزف هحتَی هحلَل ضذػفًَی را ثبس هیوٌذ.

24

ثِ آراهی ،ثذٍى ریختي هحلَل رٍی ٍسبیل ،ووی اس هحلَل را در ظزف هحتَی پٌجِ هیریشد.

25

درة تیَح صل لَثزوبًت استزیل را ثبس هیوٌذ.

26

پبوت وتتز را ثِ رٍش استزیل ثبس هیوٌذ ٍ در هحیط استزیل لزار هیدّذ.

27

همذاری اس صل لَثزیىبًت را در هحیط استزیل هیگذارد.

28

در صَرت آلَدُ ضذى دستىصّب ،آى را ػَض هیوٌذ.

29

ثب دست پَضیذُ ضذُ ثٍِسیلِی دستىصاستزیل ،سز وتتز را ثِ صل لَثزیىبًت آغطتِ هیوٌذ.

30

اًتْبی وتتز را ثِ سز ویسِی تخلیِی ادرار استزیل ٍصل هیوٌذ.

31

اطویٌبى پیذا هیوٌذ وِ درپَش اًتْبیی ویسِی جوغآٍری ادرار ثستِ است.

32

توبم وتتز را استزیل ًگِ هیدارد.

33

هجذداً آى را خبلی هیوٌذ.

34

در ثیوبراى خبًن:
الف -لتّبی هبصٍر ٍ هیٌَر را اس ّن ثبس هیوٌذ (تَسط اًگطتبى ضست ،اضبرُ ٍ هیبًی دست غیزغبلت خَد).
ة -در طَل اًجبم پزٍسیجز ،فبصلِی لتّب را اس ّن حفظ هیوٌذ.
ج -ثب دست غبلت خَد ،ثب استفبدُ اس پٌجِ سَآح آغطتِ ثِ هحلَل ضذػفًَی ،دٍر تب دٍر هجزای
خزٍج ادرار را ثِ صَرت دٍراًی ضذػفًَی هیوٌذ.
د -لسوتّبی دیگز را ثب یه پٌجِ سَآح دیگز ضذػفًَی هیوٌذ (ثِ ّوبى رٍش).
ّ -ثب یه گبسً ،بحیِی خزٍج ادرار ٍ صًیتبل را خطه هیوٌذ.
در ثیوبراى آلب:
الف -پٌیس ثیوبر را ثب دست غیز غبلت خَد حفظ ًگِ هیدارد.
ة -پٌیس را اس  00-00درجِ ساٍیِ هیدّذ.
ج -تب آخز پزٍسیجز ،ایي ٍضؼیت را حفظ هیوٌذ.
د -ثب دست غبلت خَد ًَن پٌیس را ثِ ووه پٌس ،ثب پٌجِ سَآح ضذػفًَی هیوٌذ.
ّ -ثب یه حزوت دٍراًی ًَن پٌیس را تویش هیوٌذ.
ًٍ -بحیِی اطزاف را در هزحلِی ثؼذ ضذػفًَی هیوٌذ.
دستىصّب را استزیل حفظ هیوٌذ.

37

وتتز را ثب دست غبلت خَد ثز هیدارد.

35

36

38

وتتز را ثِ صل لَثزیىبًت آغطتِ هیوٌذ.

39

اس ثیوبر هیخَاّذ وِ تٌفس آرام ٍ ػویك داضتِ ثبضذ تب اسفٌىتز ادراری ضل ضَد.

40

در ثیوبراى خبًن:
الف -وتتز را  5-7سبًتیوتز داخل ثجزد.
ة -در ضوي فزٍ ثزدى وتتز ،لتّب را اس ّن دٍر ًگِ هیدارد (تب سهبًی وِ ادرار ضزٍع ثِ خبرج
ضذى وٌذ).
ج -اگز وتتز ،اضتجبّبً ٍارد ٍاصى ضذ ،آى را خبرج هیوٌذ.
در ثیوبراى آلب:
الف -وتتز را  12/5-10سبًتیوتز داخل هیثزد.
ة -خزٍج ادرار را ثزرسی وٌذ.
ٍلتی وِ خزٍج ادرار ،لطغ ضذ؛ سزًگ را ثِ هحل هجزای ثبلَى وتتز ٍصل هیوٌذ.

43

ثبلَى وتتز را پز هیوٌذ.

44

وتتز را ثِ ثغل راى ثیوبر ثب چست ضذ حسبسیت ،ثبثت هیوٌذ.

45

ویسِی جوغآٍری ادرار را در هحل هخصَظ در سطح پبییيتز اس هثبًِ آٍیشاى هیوٌذ.

46

اطویٌبى پیذا هیوٌذ وِ لَلِی ادراری در ثیي ریل ًزدُی تخت لزار ًگزفتِ ثبضذ.

47

لجبس ٍ پَضص ثیوبر را ثِ حبلت لجل ثزگزداًذُ ٍ هزتت هیوٌذ.

41

42

انم و امضاء ارزیاب:

