چک لیستارزشیابی آزمىن اصىل و مهارت اهی رپستاری

باسمه تعالی

معاووت آموزش و تحقیقات

شماره دانشجىیی:

رديف

انم و انم خانىادگی:

1

استريل

تاز ٍ تستِ کردى تستِ استريل:

2

تستِ استريل را از ًظر سالن تَدى هطاّدُ هیًوايد.

3

تستِ استريل را در هرکس هیس کار قرار هیدّد.

4

تٌْا قسوت خارجی اليِ آزاد را از طرف سطح استريل (ترجیْاً پطت آى) گرفتِ آى را
دٍر از خَدش تاز هیکٌد.
کٌارُّاي آزاد طرفی را تاز هیکٌد .تا دست راست سوت راست ٍ تا دست چپ سوت
چپ را تاز هیًوايد.

6

اليِي آزاد داخلی سوت خَدش را تاز ًوَدُ؛ دقت هیکٌد کِ لثاس يا ساير اضیاء تا
سطح استريل تواس پیدا ًكٌد.
تستِ دستكص را تِ رٍش استريل رٍي تستِ استريل تاز ضدُ هیاًدازد.

8

اضافِ کردى هحلَل تِ ظرف در هحیط استريل:

7

اهتیاز

باز کردن بسته استريل ،ضسته دستها و پوضیدن گان و دستکص

تاريخ تستِ استريل را چك هیکٌد.

5

جمع نمرات:

ترچسة ٍ تاريخ اًقضاء زهاى استريل ضدى هحلَل را هیخَاًد.
9

در پَش آى را ترداضتِ تِطَر هعكَس تر رٍي سطح صاف قرار هیدّد.

10

قسوت داخل درپَش يا درب ضیطِ را تا دست لوس ًویکٌد.

11

ظرف هحلَل را حدٍد  20ساًتیوتر تاالي سطح استريل ًگِ هیدارد.

12

طَري هحلَل را داخل ظرف هیريسد کِ تِ اطراف ًپاضد.

13

ضستي دستْا:
توام زيَرآالت را خارج هیًوايد.

14

دستّا را تا هحلَل اسكراب آغطتِ هیکٌد.

15

تِ زهاى ضرٍع اسكراب دقت هیکٌد.

16

تِ هدت  30ثاًیِ کف ،هچ ٍ پطت دستّا تا قسوت آرًج را تا حرکات چرخطی هالص
هیدّد.

17

هراقة است کِ دستّا خطك ًطَد ٍ هدام هحلَل تِ دستّا هیزًد.

18

تِ هدت  30ثاًیِ دٍ دست را تا قسوت ساعد تِ صَرت چرخطی هالص هیدّد.

عالی
2

خَب
1/5

هتَسط
1

ضعیف
0/5

تسیارضعیف
صفر

19

تِ هدت  30ثاًیِ دٍ دست را تا قسوت هچ تِصَرت چرخطی هالص هیدّد.

20

دقت هیکٌد ًَک اًگطتاى تِ ضیرآب يا لثاس ترخَرد ًكٌد.

21

دستّا را تدٍى حَلِ ،در َّاي آزاد ًگِ هیدارد تا خطك ضَد.

22

پَضیدى گاى:

23

چیي تا ضدُي گاى استريل را از ًاحیِي گردى گرفتِ ٍ تِ دٍر از هحیط استريل ،تاال
ًگِ هیدارد.
اجازُ هیدّد گاى تِ آراهی تاز ضَد.

24

دقت هیکٌد اًتْاي آى تا زهیي تواس پیدا ًكٌد.

25

دقت هیکٌد کِ قسوت داخلی آى تِ سوت تدى ٍي تاضد.

26

تازٍّا را ّوسطح ضاًِّا ًگِ داضتِ ،قسوت ٍرٍدي آستیيّاي گاى را گرفتِ ،دستّا
را تِ داخل آستیيّا ٍارد هیًوايد.
اجازُ هیدّد فرد کوكی تٌدّاي ًاحیِي کور را از پطت طَري تثٌدد کِ فقط تٌدّا را

27

لوس ًوايد ٍ ،تا قسوت جلَ تواس پیدا ًكٌد.
28
29
30
31

پَضیدى دستكص:
لثِي داخلی دستكص را تا اًگطت ضست ٍ دٍ اًگطت دست هسلط هیگیرد.
دست غیر هسلط را تِ داخل دستكص ٍارد هیًوايد .اًگطتاى را تعد از پَضیدى ّر دٍ
دستكص جاتِ جا هیکٌد.
اًگطتاى دست دستكصدار را زير لثِ ترگطتِ دستكص هیًوايد آىرا از جاي هرتَطِ
خارج ٍ آى را رٍي دست هسلط هیکطد.
دستّا را تاالتر از کور ًگِ هیدارد.

32

دستكصّا را رٍي هچ گاى هیکطد.

33

فقط ًَاحی استريل دستكص را لوس هیکٌد.
انم و امضاء ارزیاب:

