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 بله موارد

(1) 

 خیر

(0) 

 مالحظات

 یهایدر نوبت کار ینوبت کار لیپرسنل از زمان شروع تحو ه و ددر نظر گرفته ش یدو نوبت کار یهمپوشان یبرا کساعتیبرابر  یمدت زمان 1
 آگاهی دارند.مختلف 

   

مراقبت  وهیبخش به ش یتوسط سرپرستار/ مسئول نوبت کار تهایو فعال مارانیب میتقس ماران،یب نیو حضور بر بال لیتحو ندیقبل از شروع فرا 2
 شود. یم نییتع ماریانجام، ثبت و پرستار مسئول هر ب یمورد

   

 میحفظ حر یدر راستا می شود واطالع داده  مارانیبه ب ندیشروع فرا ل،یتحو ندیجهت مشارکت در فرا مارانیدر ب یآمادگ جادیبه منظور ا 3
 می شوند.دور  مارانیب نیافراد متفرقه از بال مارانیب یخصوص

   

در نوبت  ماریبه همراه پرستار مسئول ب ماریب لیهنگام تحو باشد ومی  لیتحو ندیفرا تیمسئول هدا ،قبل یمسئول نوبت کار ایسرپرستار  4
می  یمعرف ماریرا به ب ماریو پرستار مسئول هر ب دنابیمی حضور  مارانیب نیبعد بر بال ینوبت کار یقبل، مسئول و کارکنان پرستار یکار
 .دینما

   

 مارانیب یازهایقبل به منظور پاسخ به ن ینوبت کار یکارکنان پرستار مارانیتداوم مراقبت بی جهت حفظ نوبت کار لیتحو ندیدر طول فرا 5
بر عهده کارکنان  مارانیکامل همه ب لیتحو انیتا پا مارانیمراقبت از ب تیمانند و مسئولمی  یدر بخش باق یضرور یو ارائه مراقبتها

  .باشد ینوبت قبل م یپرستار
   

 ISBAR1از مدل  یریبا بهره گ ماریاطالعات مربوط به ب ،یضرور ریاز ارائه اطالعات غ زیاز تبادل اطالعات مرتبط و پره نانیاطم یبرا 6
 .شود یم انجام اطالعات مندرج در پرونده و کاردکس،  نیبر طبق آخر( ها  یریگیها و پ هیتوص و یبررس،خچهیتار،تیوضع ،مشخصات)

   

در ارائه  یوستگیو پ یتوال ،محرمانگی صلا) CUBAN2اصول  دیبا ماریب لیبر استاندارد در هنگام تحو یمطلوب و مبتن تیفیک نیجهت تأم 7
 .شودمی  تیرعا ماریب یکالم لیموارد تحو یدر  تمام ( مایپرستار مسئول ب و صحت و دقت اطالعات ،خالصه بودن گزارش ،گزارش

   

و...( به کارکنان نوبت  ی)احتمال سقوط، زخم فشار ماریب یمنیقبل از ارائه اطالعات محرمانه و اطالعات مربوط به ا یکارکنان نوبت کار 8
 .ندینمامی حاصل  نانیبعد اطم یکار

   

    شود. می  یو صحت کارکرد بررس هیتعب یاز نظر درست ماریلوله و اتصاالت ب ،یدیراه ور ینیبال لیبه هنگام تحو 9

 یمنیو نرده ا زاتیو صحت کارکرد تجه از جمله در دسترس بودن ماریب طیو مح زاتیبودن تجه منیاز ا ینوبت کار یکارکنان پرستار 10
 .ندینمامی حاصل  نانیو ارتفاع تخت اطم زاتیبودن تجه سترسحرکت و در د یراحت ش،یآسا نیبه منظور تأم طینظم مح مار،یب

   

    دارند.حضور  ینوبت کار لیتحو  ندیدر فرا (یپرستار انیدانشجو)( ریکارکنان کمک دهنده) متغ 11

 ای مارستانیب یکینیپاراکل یواحدها ریبه سا یصیتشخ ای یکه در بخش حضور ندارند و جهت اقدامات درمان یمارانیاطالعات مربوط به ب 12
 شود.می نوبت بعد گزارش  یبه کادر پرستار دیبا زیمنتقل شده اند ن مارستانیخارج از ب

   

    آگاهی دارند. ی(نوبت کار لیبا تحو ایاعالم کد اح یهمزماندر صورت  ایاح میبا حضور در ت تیاولو) ایاح مینحوه حضور در ت کارکنان از  13

    .دهد یمرا انجام  ماریب لیتحو ن،ی....( پرستار جانش تی/ مامور ریدر صورت عدم حضور پرستار مسئول ) اعزام / پاس ش 14

 خچالیکنترل   ،یترال  لیتحو ،یپزشک زاتیکار افراد مسئول کنترل تجه میدر هنگام تقس یبخش سرپرستار/ مسئول نوبت کار لیتحودر  15
را  ها یخراب هیمربوط به کل اطالعات تبادل،بخش هیکنترل نظافت و بهداشت پا،موجود در استوک یکنترل داروها و اقالم مصرف،ییدارو

 .دینمامی  نییتع
   

    کلیه تجهیزات و داروها و... تحویل گرفته و در دفاتر مربوطه ثبت می شود. ینوبت کار لیتحو ندیفرادر  16

 میانگین کل  
 

   

                                                                                                              :                     کننده ارزیابینام و امضاء 

                                                           
1
 Identify, Situation, Background, Assessment, Recommendation 
2
 Confidentiality, Uninterrupted, Brife Accuracy, Named Nurse 

 F2کد:
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