
  

  “درمانيسرم 

  : تاريخ ارزيابي                 

و افزايش  ،افزايش اثربخشي اقدامات درماني بيماران باعث كاهش خطاهاي پزشكي

  �خدمات پاراكلينيك     �خدمات عمومي و پشتيباني

  □تعهد      □عدالت ودسترسي عادالنه

  :مورد ارزيابي 5شاخص در 
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  :      نام و  امضاء ارزياب
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سرم شاخص “ چك ليست پايش و ارزيابي عملكرد پرستاران 

  

                                      :بيمارستان                               :    محل خدمت/واحد

بيماران باعث كاهش خطاهاي پزشكي انفوزيون سرمدقت در : علت منطقي جمع آوري داده ها 

  اعتماد بيماران ميگردد

خدمات عمومي و پشتيباني       �خدمات پرستاري       �خدمات پزشكي       �امور مالي     �

عدالت ودسترسي عادالنه       □ايمني      �رضايتمندي     �كارايي     �اثربخشي

شاخص در  بررسي نتيجه)و  100)*55/مورد ارزيابي 5تعداد كل موارد رعايت شده در  

  شماره پرونده بيمار                          

  

ارزيابي

1  

  

كليه سرم ها داراي شناسنامه سرم ،شامل تاريخ ،ساعت وصل ،نام پرستار ،نام بيمار ،تعداد 

  دارو هاي اضافه شده است

  

    نمونه سرم وصل شده به بيمار با دستور پزشك مطابقت دارد

    .تعداد قطرات تنظيم شده با دستور همخواني دارد وجريان سرم ادامه دارد  

    .عالئم نشت وفلبيت در محل تزريق مشهود نيست

    .رعايت شده است)ساعت  24(وست سرم ) ساعت 72(زمان مجاز ميكروست  وآنژيوكت 

در گزارش پرستاري ثبت ... نوع سرم دريافتي ،داروهاي اضافه شده ، واكنش هاي احتمالي و
  

  ساعت تعويض  24سرم هاي مخصوص انفوزيون دارو ،داراي تاريخ شروع هست وهر 

    .مطابقت دارد ) ومقدار نوع (برچسب سرم ها با خود سرم 

    .بادستور پزشك مطابقت دارد

    .تاريخ انقضاء سرم ها ،وجود كريستال ويا تغيير رنگ كنترل شده است

    خاص از ست فيلتر دار استفاده ميشود
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نام و  امضاء ارزياب                                            

واحد

علت منطقي جمع آوري داده ها ) الف   شاخصشناسنامه 

اعتماد بيماران ميگردد

�مديريت  :موضوع شاخص)ب

اثربخشي :ابعاد كيفي شاخص)ج

تعداد كل موارد رعايت شده در  ( :فرمول شاخص)د

 

  

  

  

                          

  استاندارد                

١  

كليه سرم ها داراي شناسنامه سرم ،شامل تاريخ ،ساعت وصل ،نام پرستار ،نام بيمار ،تعداد 

دارو هاي اضافه شده است قطرات ،دوز دقيق

نمونه سرم وصل شده به بيمار با دستور پزشك مطابقت دارد  ٢

تعداد قطرات تنظيم شده با دستور همخواني دارد وجريان سرم ادامه دارد    ٣

عالئم نشت وفلبيت در محل تزريق مشهود نيست  ٤

زمان مجاز ميكروست  وآنژيوكت   ٥

نوع سرم دريافتي ،داروهاي اضافه شده ، واكنش هاي احتمالي و  ٦

 .شده است 

سرم هاي مخصوص انفوزيون دارو ،داراي تاريخ شروع هست وهر   ٧

  .ميگردد

برچسب سرم ها با خود سرم   ٨

بادستور پزشك مطابقت دارد سرم از نظر حجم دريافتي  ٩

تاريخ انقضاء سرم ها ،وجود كريستال ويا تغيير رنگ كنترل شده است  ١٠

خاص از ست فيلتر دار استفاده ميشودي براي سرم ها   ١١

١٢    

١٣    

١٤    

١٥    
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