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  “ ثبت صحيح اقدامات پرستاري  انجام شدهشاخص “ چك ليست پايش و ارزيابي عملكرد پرستاران 
  

  : تاريخ ارزيابي                                      :بيمارستان                               :    محل خدمت/واحد

  و همچنين باعث بهتر پيش رفتن اقدامات درماني براي بيمار ميشود)از نظر قانوني(قيق گزارشات پرستاري باعث امنيت شغلي ثبت د :علت منطقي جمع آوري داده ها ) الف   شناسنامه شاخص

  �خدمات پاراكلينيك     �خدمات عمومي و پشتيباني       �خدمات پرستاري       �خدمات پزشكي       �امور مالي     �مديريت:  موضوع شاخص)ب

  □تعهد      □عدالت ودسترسي عادالنه       □ايمني      �رضايتمندي     �كارايي     �اثربخشي :شاخصابعاد كيفي )ج

  :مورد ارزيابي 5شاخص در  بررسي نتيجه)و  100*)65/مورد ارزيابي 5تعداد كل موارد رعايت شده در  (: فرمول شاخص)د

 

  

  

  
  شماره پرونده بيمار                          

  استاندارد                

  5ارزيابي  4ارزيابي  3يارزياب  2يارزياب  1 ارزيابي

          

١  
    اشاره شده است.... به ساعت ورودوخروج بيماربه اتاق عمل ،ساعت ويزيت و

        

  .داروئي دقيق ثبت شده و با تجويز پزشك همخواني دارد دستورات  ٢

  

  
        

جواب آزمايشات يا موارد نيازمند  به انجام شدن ريپورت گرافي ها ،دريافت  ٣

  اشاره شده است... پيگيري

  
       

            .وضعيت درد بيمار گزارش شده است  ٤

گزارشهاي روند مراقبت ازبيمار توسط پرستار،حداقل يكبار درهرنوبت ثبت و با   ٥

  .تجويز پزشك همخواني دارد

  
        

            .تغذيه بيمار ووضعيت دفع در پرونده ثبت شده است   ٦
    .آموزشهاي الزم به بيمار وهمراهان وي  توسط پرستار  ارايه  وثبت  شده است  ٧

        

            درگزارش پرستاري به ايمني بيمار وحفاظت وي اشاره شده است  ٨

            تجويزتلفني پزشك حداقل با دو امضاء پرستار به ثبت رسيده است  ٩

اصالح "آن نوشته ميشودروي جمالت اشتباه فقط خط كشيده شده وباالي   ١٠

ودرپايان گزارش تعداد موارد خط خوردگي باحروف ذكر شده وسپس "شد

  .امضا،مهر وسمت فردثبت ميگردد

  

       

گزارشات خوانا ،با خودكارو بدون فاصله خالي ،خط خوردگي والك گرفتگي ثبت   ١١

  .شده است 

  
       

عيت بيمار توصيف وض)خوب ،نرمال ،متوسط ومطلوب ( بجاي واژه هاي مبهم   ١٢

  شده است 

  
       

پايان گزارش داراي مهر وامضاءنويسنده ، تاريخ وساعت  است و امكان اضافه   ١٣

  كردن وجود ندارد

  
       

١٤             

١٧             
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  :نام و  امضاء ارزياب                                                                                                                                 


