
  

  “رضايت بيماران

  : تاريخ ارزيابي                 

رائه خدمات شناسايي و اضعف و مشكالت موجود در مسير 

  �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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رضايت بيمارانشاخص “ چك ليست پايش و ارزيابي عملكرد پرستاران 

  

                                      :بيمارستان                               :    محل خدمت/واحد

ضعف و مشكالت موجود در مسير ميزان رضايت بيماران باعث مي شود  :علت منطقي جمع آوري داده ها 

  اقدامات مداخله اي الزم بعمل آيد

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

عدالت ودسترسي عادالنه       □ايمني      �رضايتمندي     �كارايي     �اثربخشي

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

  شماره پرونده بيمار                          

  

ارزيابي

1  

  

    .ار هنگام ارائه خدمات ونقل وانتقال رعايت ميشودبيم وپوشش

    .راضي است)متخصص  –عمومي (بيمار از حضور به موقع پزشك 

    .تميز ميباشد بيمار داراي پوشش ظاهري آراسته و

مانند نحوه استفاده از .(.يافت كرده استرراهنمائي الزم را د درطي مراجعه وبستري

 ...)زنگ احضار پرستار،محل پله هاي  اضطراري،محل سرويس بهداشتي و 

  

    .خود را ميشناسد

   .خود را ميشناسد

   .عالئم حياتي بيمار به موقع گرفته مي شود

    .براي گرفتن دما از ترمومتر استفاده مي شود

  اندازه گيري فشار خون توسط پرستار و با استفاده از دستگاه فشار خون و گوشي پزشكي 

اطمينان از تزيق دارو،اطمينان (.مي شود اجراداروها مطابق دستورات داروئي در زمان مناسب 

  ...)خوراكي،استنشاق اسپري،استعمال شياف و
  

    .بابيمار رضايت بخش است

   .بابيمار رضايت بخش است

   .بابيمار رضايت بخش است خدمتكار بخش

    .استبراي انجام فرائض ديني امكانات الزم مهيا شده 

    .به شكايات بيمار دراسرع وقت رسيدگي ونتيجه به وي اعالم شده است

    استفاده مي نمايد.... بيمار از امكانات آموزشي از قبيل پمفلت ، بروشور و 

  

  

�ران �
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نام و  امضاء ارزياب                                            

چك ليست پايش و ارزيابي عملكرد پرستاران 

واحد

علت منطقي جمع آوري داده ها ) الف   شناسنامه شاخص

اقدامات مداخله اي الزم بعمل آيد

�مديريت  :موضوع شاخص)ب

اثربخشي :كيفي شاخصابعاد )ج

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

 

  

  

  

                          

  استاندارد                

١  

وپوشش حفظ حريم خصوصي

بيمار از حضور به موقع پزشك   ٢

بيمار داراي پوشش ظاهري آراسته و  ٣

درطي مراجعه وبستريبيمار    ٤

زنگ احضار پرستار،محل پله هاي  اضطراري،محل سرويس بهداشتي و 

خود را ميشناسدپزشك بيمار    ٥

خود را ميشناسد ر پرستاربيما    ٦

عالئم حياتي بيمار به موقع گرفته مي شود  ٧

براي گرفتن دما از ترمومتر استفاده مي شود  ٨

اندازه گيري فشار خون توسط پرستار و با استفاده از دستگاه فشار خون و گوشي پزشكي   ٩

  .انجام مي شود
داروها مطابق دستورات داروئي در زمان مناسب   ١٠

خوراكي،استنشاق اسپري،استعمال شياف واز مصرف داروي 

بابيمار رضايت بخش است پزشك معالجنحوه برخورد  ١١

بابيمار رضايت بخش استپرستار  نحوه برخورد  ١٢

خدمتكار بخش نحوه برخورد  ١٣

براي انجام فرائض ديني امكانات الزم مهيا شده   ١٤

به شكايات بيمار دراسرع وقت رسيدگي ونتيجه به وي اعالم شده است  ١٥

بيمار از امكانات آموزشي از قبيل پمفلت ، بروشور و   ١٦

١٧    

١٨    
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