
                                                                                                          چک لیست تمرین روش کارگذاری سوند معده                                

 نام و نام خانوادگي

  روش کارگذاری سوند معده

       

        را بررسی می کند؟دستور پزشک ) پرونده و کاردکس( 

روش و هدف کار را برای  ،مددجو را شناسایی می کند ، با وی ارتباط برقرار  می کند 

 وی توضیح می دهد ؟

       

بدرای بزرسادا(،(،       61و61وسایل را آماده می کند؟ ) سایز مناسب سوند معدده ) 

لوبریکنت ، لیوا، آب ، سرنگ تامی ، کیاه ادراری ، دسدتک  یکبدار مفدرف ، کا د      

PH چاب ، سوشی پزشکی ،) 

       

        دستها را می شوید و دستک  یکبار مفرف را می پوشد؟

        وضعیت نشاته  قرار می دهد؟مددجو را در حد امکا، در 

        حوله را روی سینه مددجو قرار می دهد؟

 مشدص   را  طو  لوله  از نوک بینی تا نرمه سوش تا زائدده زایووئیدد  ، اندازه سوند 

 می کند و عالمت می زند؟  

       

بداز  د تا مایر مری می چابانسر مددجو را در وضعیت های مصتلف ، به قواه سینه 

 ؟شود

       

 سوراخ های بینی  با مادود کرد، بفورت مرحله ای  را باز بود، سوراخ های بینی 

 ؟و تنوس توسط مددجو چک می کند

       

        سانتی متر  به    لوبریکانت آ شته می کند؟ 61د  61به اندازه را سر لوله 

 که از باز بود، آ، مطمئن شده است لوله را به آهاتگی و دقت وارد سوراخ بینی 

 جایی که داخل حوره حلق شود؟تا  می کند 

       

تشویق به نوشید، آهاته  می آورد  وی را  را به طرف جلو  یا، هوشیار سر مددجو

لوله را  تا محل عالمت زده شده به جلو هدایت می کند و سپس می کند ؟  مقداری آب 

 چاب می زند؟

       

تزریدق هدوا بدا    یا   PH یا کا  سی سی  01د   11کشید، محتویات معده با سرنگ با 

و یا  س اشتن نوک لوله در لیوا، آب ، از  سی سی و سمع ناحیه اپی ساستر 01سرنگ 

 قرار سرفتن لوله در معده مطمئن می شود؟

       

بیمدار  لوسیری از نود   جهت ج (خارج کرد، هوا در صورت استواده )تعیین محل لوله

 انجام می دهد ؟

       

 مدددجو پس از اطمینا، از قرار سرفتن صحیح ، لوله را به روش صدحیح روی لبدا    

 فیکس می کند؟

       

در صورت نیاز انتهای سوند را به سرنگ تامی  یا کیاه ادراری  و یا ساکشن وصدل  

 )در  یر اینفورت لوله را با کلمپ خودش مادود می کند (می کند؟

       

        دستک  ها را به روش صحیح بیرو، می آورد ؟

        مددجو را در وضعیت راحت قرار می دهد؟

        لوازم را سر جای خود قرار می دهد؟

        دستها را  می شوید؟ 

        نحوه سوندس اری را ثبت می نماید؟

 روش اجراي پروسيجر بطور كلي چگونه است؟  

 ( ضعيف) خوب ـ  متوسط ـ 

       

  (  اصالً انجام نمی دهد         - )     ناق  انجام می دهد    (   × )   کامل انجام می دهد     ( )   *راهنما : 



 


