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آیب خط هطی استفبدُ اس دارٍّبی هطببِ در بخص هَجَد ٍلببل دستزس  1

 هی ببضذ؟

           

            پزسٌل اس رٍش اجزایی آگبّی دارًذ ؟آیب  2

            لیست دارٍّب بب تلفظ ٍاهال هطببِ در بخص هَجَد هی ببضذ ؟آیب  3

            آیب پزسٌل اس رٍش جذاسبسی دارٍّبی هطببِ اطالع دارًذ؟ 4

استفبدُ ) آیب دارٍ ّبی هطببِ بِ رٍش استبًذارد بز چسب گذاری ضذُ اًذ؟ 5

 (10اس بزچسب سرد بب حذالل فًَت 

           

            خطز در بخص هَجَد هی ببضذ ؟لیست دارٍّب پز آیب  6

استفبدُ ) آیب دارٍ ّبی پز خطز بِ رٍش استبًذارد بز چسب گذاری ضذُ اًذ؟ 7

 (10اس بزچسب لزهش بب حذالل فًَت 

           



 ضناسایی صحیح بیمار

            ضٌبسبیی صحیح بیوبر در بخص هَجَد هیببضذ ؟آیب خط هطی  8

            پزسٌل اسرٍش اجزایی آگبّی دارًذ ؟آیب  9

            آیب بیوبراى بستزی دارای دستبٌذ ضٌبسبیی هؼتبز هی ببضٌذ ؟ 10

            پزسٌل هطخصبت لببل درج رٍی دستبٌذ ضٌبسبیی بیوبراى را هی داًٌذ ؟آیب  11

            آیب هطخصبت بیوبر بز رٍی  جلذ پزًٍذُ بیوبر درج ضذُ است؟ 12

 ارتباط موثر در زمان تحویل بیمار
حضَر دارًذ؟آیب  کلیِ پزسٌل ضیفت لبل ٍ فؼلی ٌّگبم تؼَیض ضیفت  13             

            آیب تؼَیض ضیفت بز ببلیي بیوبر ٍ بب حضَر بیوبر صَرت هیگیزد ؟ 14

آیب حتی االهکبى ٌّگبم تحَیل ضیفت  اس حضَر ّوزاُ بز ببلیي بیوبر  15

 خَدداری ضذُ  است؟

           

هٌتمل ضذُ بِ اتبق           آیب ٌّگبم تحَیل ضیفت تؼذاد بیوبراى هَجَد         16

  ػول          

 تزخیص                    هزخصی هَلت             سبیز بخص ّب          

 در دفتز پیبم پزستبر ثبت ضذُ است؟  پذیزفتِ ضذُ         

           

17 
 آیب پزسٌل اس خط هطی تحَیل ضیفت بِ ًَبت بؼذی اطالع دارًذ؟

           



18 
آیب درصَرت ػذم حضَر بیوبر بزرٍی تخت ٌّگبم تحَیل ٍ تحَل بخص 

 ػلت آى هطخص ٍ در دفتز پیبم ثبت ضذُ است ؟

           

            آیب هَارد لببل پیگیزی بِ ضیفت بؼذ اطالع دادُ ضذُ است؟ 19

20 
 آیب بِ دستبٌذ ضٌبسبیی بیوبراى ٌّگبم تحَیل ضیفت تَجِ ضذُ است

           

21 
                    ضیَ            بَدى          NPO ) آیب آهبدگی السم لبل اس ػول اًجبم ضذُ است؟

 (          در خَاست خَى                      لطزُ                             گبى         

           

 چک لیست پایص پروسیجرصحیح درمحل صحیح
آیب رٍش اجزایی پزٍسیجز صحیح در هَضغ صحیح در بخص هَجَد  22

 هیببضذ ؟

           

            آیب پزسٌل اس هحل رٍش اجزایی آگبّی دارًذ ؟ 23

            آیب هَضغ ػول جزاحی بیوبر ػالهت گذاری ضذُ است؟ 24

 نحوه نگهذاری وکنترل غلظت محلولهای الکترولیت
آیب خط هطی ًحَُ ًگْذاری ٍکٌتزل غلظت هحلَلْبی الکتزٍلیتی   25

 دربخص هَجَد هی ببضذ ؟

           

            آیب پزسٌل اس خط هطی آگبّی دارًذ ؟ 26

آیب لبل اس تجَیش الکتزٍلیت ّب ، پزستبر دستَر پشضک راهبٌی بز هیشاى  27

 افشٍدى الکتزٍلیت چک هی کٌذ ؟

           



            ، پزستبر دیَرس بیوبر راکٌتزل هی کٌذ ؟ KCL آیب لبل اس دادى  28

N/Sآیب جْت رلیك ًوَدى سَلفبت هٌیشیَم  اسسزم  29 ٍیب % 9   D/W  5  %

 استفبدُ هی ضَد ؟

           

آیب درصَرت استفبدُ اس سَلفبت هٌیشیَم ، رفلکس پبتال  ، تؼذاد تٌفس ٍ  30

out put  بیوبر چک هی ضَد ؟  

           

            آیب بزرٍی ٍیبلْبی الکتزٍلیتی ببسضذُ سبػت ٍتبریخ سدُ هطَد؟ 31

            آیب هحلَلْبی الکتزٍلیتی هطببك دستَر ضزکت سبسًذُ  ًگْذاری هی ضَد؟ 32

آیب پس استشریك ٍیباضبفِ ًوَدى الکتزٍلیت ّب درگشارش پزستبری ثبت  33

هیطَد؟   

           

            آیب خط هطی  تلفیك دارٍیی در بخص هَجَد هیببضذ؟ 34

            آیب پزسٌل اس رٍش اجزایی آگبّی دارًذ؟ 35

            آیبسببمِ دارٍیی بیوبر در پزًٍذُ بیوبر ثبت ضذُ است؟ 36

تَسط ( فزم سببمِ دارٍیی )آیب لسوت سَابك دارٍیی دربزگِ ضزح حبل   37

پشضک هزبَطِ بِ طَرکبهل ببتبکیذ بزتبریخچِ هصزف دارٍیی بیوبر تکویل 

 ٍاهضبء ضذُ است ؟

           

( پذیزش بیوبر )آیب تبریخچِ هصزف دارٍئی بیوبر درگشارش پزستبری  38

 تَسط پزستبر هسئَل ثبت ضذُ است ؟

           

آیب لیستی اسهتذاٍلتزیي تذاخالت دارٍیی لیذ ضذُ درهحل هٌبسب ٍلببل  39

 رؤیت پزستبراى ًصب ضذُ است ؟

           



 اجتناب از اتصاالت نادرست سونذ ولوله ها
آیب  خط هطی اتصبالت صحیح سًَذّب ٍلَلِ ّب در بخص هَجَد  40

 هیببضذ؟

           

            آیب پزسٌل اس رٍش اجزایی  آگبّی دارًذ ؟ 41

اًژیَکت، لَلِ تزاضِ ، سًَذ فَلی ) آیب دستَرالؼول تؼَیض اتصبالت 42

در بخص هَجَد است؟...( ٍ  

           

            آیب تؼَیض اتصبالت بز اسب س دستَرالؼول اجزا هی ضَد؟ 42

            آیب اتصبالت بیوبر بطَر هٌبسب فیکس ضذُ است؟ 44

آیب صحت کبرکزد اتصبالت بیوبر در ّز ضیفت تَسط پزستبر هزبَطِ  45

 ارسیببی هی ضَد؟

           

تَجِ ضذُ ...( لَلِ تزاضِ، سًَذ هؼذُ ٍ) آیب بِ سبیش هٌبسب اتصبالت  46

 است؟

           

آیب در ٌّگبم اًتمبل هسئَلیت هزالبت اس بیوبر بِ فزد یب بخص دیگز  47

 اتصبالت بیوبر ًیش کٌتزل هی گزدد؟

           

 استفاده ازوسایل یکبارمصرف

استفبدُ اس ٍسبیل یکببر هصزف  در بخص هَجَد هی ببضذ؟آیب خط هطی  48             

            آیب پزسٌل اس خط هطی هزبَطِ آگبّی دارًذ؟ 49



            آیبٍسیلِ یکببرهصزف دارای پکیج سبلن هی ببضذ ؟ 50

            آیبٍسیلِ یکببرهصزف دارای تبریخ هصزف هٌبسب هی ببضذ ؟ 51

            آیبٍسیلِ یکببرهصزف اسًظز تغییزرًگ بزرسی ضذُ است ؟ 52

آیبٍسیلِ یکببرهصزف درضزایط تَصیِ ضذُ ضزکت سبسًذُ ، ًگْذاری  53

 ضذُ است ؟

           

            آیبٍسیلِ یکببرهصزف بؼذ اساستفبدُ بِ رٍش هٌبسب اهحبء هی گزدد ؟ 54

در صَرت استفبدُ اس ٍیبل ّبی چٌذ دٍسی آیب اس سزسَسى ٍ سزًگ  55

کطیذى دارٍ استفبدُ هی ضَد؟جذیذ بزای ّز ببر   

           

: نام ونام خانوادگی کارضناس ایمنی   
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