
 

 

Ceck-listul  

pentru evaluarea abilităților și dexterităților studenților la disciplina  

 ”Îngrijirea și comunicarea cu pacientul ” în timpul activităților din CUSIM, PSt  

cu Boli сardiovasculare 

Numele, prenumele studentului  evaluat ________________________________   

Grupa ________________________________________________________ 

Nr. Abilități, dexterități Punctaj 

maxim 

Punctaj 

acordat 

Observații 

1. Salutarea cu pacientul,  prezentarea de sinestătător și a rolului său. 5   

2. Spălarea medicală a mâinilor: plasarea în fața chiuvetei, deschiderea 

robinetului, udarea mâinilor, aplicarea săpunului. 

5   

3. Spălarea medicală a mâinilor: tehnica corectă de frecare a mâinilor. 20   

4. Respectarea duratei minime de frecare a fiecărui compartiment al 

mâinilor. 

5   

5. Ștergerea corectă a mâinilor. 10   

6. Comunicarea cu pacientul anterior aprecierii pulsului la arterele 

radiale: ce îi facem; în ce constă manevra; cum poate să contribuie la 

realizarea determinării; la ce îi folosește examinarea;  evaluarea 

percepției sale și a interesului pentru sănătate. 

10   

7. Respectarea tehnicii în aprecierea pulsului.  10   

8. Comunicarea cu pacientul anterior măsurării non invazive a TA (idem 

p.6) 

10   

9. Respectarea manevrelor anterior măsurării TA (manșeta; brațul; 

pozițiționarea pacientului). 

5   

10. Determinarea valorii până la care trebuie umflată manșeta 

tensiometrului, de la care să se pornească în evaluarea TA. 

5   

11. Măsurarea TA propriu zisă: plasarea corectă a stetoscopului; 

umflarea manșetei la valoarea presională de start; reducerea uniformă  

a presiunii din manșetă cu identificarea zgomotelor Korotkoff. 

10   

12.  Comunicarea cu pacientul la finele activităților de mai sus. 5   

 

Evaluator: (Numele, Prenumele, Grupa)____________________________________________ 

Data________________________    Semnătura     _____________________________               

 



 

 

 

Ceck-listul 

pentru evaluarea abilităților și dexterităților studenților la disciplina  

 ”Îngrijirea și comunicarea cu pacientul” în timpul activităților din CUSIM, PSt  

cu Boli respiratorii 

Numele, prenumele studentului  evaluat ________________________________   

Grupa ________________________________________________________ 

Nr Abilități, dexterități Punctaj 

maxim 

Punctaj 

acordat 

Observații 

1. Salutarea cu pacientul,  prezentarea de sinestătător și a 

rolului său 

5   

2. Spălarea medicală a mâinilor: plasarea în fața chiuvetei, 

deschiderea robinetului, udarea mâinilor, aplicarea 

săpunului. 

5   

3. Spălarea medicală a mâinilor: tehnica corectă de frecare a 

mâinilor. 

20   

4. Respectarea duratei minime de frecare a fiecărui 

compartiment al mâinilor. 

5   

5. Ștergerea corectă a mâinilor. 10   

6. Comunicarea cu pacientul anterior măsurării temperaturii 

corpului în fosa axilară: ce îi facem; în ce constă manevra; 

cum poate să contribuie la realizarea determinării; la ce îi 

folosește examinarea; evaluarea percepției sale și a 

interesului pentru sănătate. 

10   

7. Măsurarea temperaturii corpului în fosa axilară cu 

termometrul digital: dezinfectarea sondei; pornirea 

dispozitivului; plasarea corectă a sondei în fosa axilară; 

citirea rezultatului.  

15   

8. Comunicarea cu pacientul anterior pulsoximetriei (idem p.6) 10   

9. Efectuarea pulsoximetriei: poziționarea pacientului; 

aplicarea corectă a sensorului la nivelul falangii distale; 

constatarea saturației cu oxigen pe ecranul monitorului. 

15   

10. Comunicarea cu pacientul la finele activităților de mai sus. 5   

 

Evaluator: (Numele, Prenumele, Grupa)____________________________________________ 



 

 

Data________________________    Semnătura     _____________________________               


