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  “ تطبيق مراقبتهاي پرستاري با برنامه مراقبتي طراحي شدهشاخص “ چك ليست پايش و ارزيابي عملكرد پرستاران  

  

  : تاريخ ارزيابي                                      :بيمارستان                               :    محل خدمت/واحد

  .ثبت شده و انجام شده باعث ايجاد حس اطمينان در بيمار وهمچنين اعتماد پزشك ميگردد پرستاري تطبيق مراقبتهاي  :ي داده ها علت منطقي جمع آور) 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 :كيفي شاخصابعاد )ج

  :مورد ارزيابي 5شاخص در  بررسي نتيجه)و  100*)85/مورد ارزيابي 5تعداد كل موارد رعايت شده در  (: فرمول شاخص)د

 

  تيك صحيح زده شود,يمار وجود ندارد مواردي كه در برنامه مراقبتي ب*** 

 

  

  
  شماره پرونده بيمار                          

  استاندارد                

  5ارزيابي  4ارزيابي  3يارزياب  2يارزياب  1 ارزيابي

          

١  
آيابرنامه مراقبتي دستور داده شده توسط پزشك با برنامه مراقبتي ثبت شده 

  پرستاري تطابق دارد؟كاردكس در

  

        

            .پيشرفت برنامه مراقبتي از زمان پذيرش توسط پرستار ثبت شده است  ٢

            صبح كنترل شده است؟ 6آيا عالئم حياتي بيمار ساعت   ٣

            آيا پانسمان بيمار طبق ساعت مندرج در كاردكس تعويض شده است؟  ٤

           آيا آموزش الزم توسط پرستار داده شده است؟  ٥

            آيا مسكن بيمار طبق دستور داده شده است؟  ٦

            ت داده شده است؟آيا آنتي بيوتيك بيمار از طريق ميكروس  ٧

            مسن و يا اطفال استفاده ميشود؟,ايا از نرده كنار تخت براي بيماران بدحال  ٨
آيا اقدام الزم انجام شده ,NGT  در صورت داشتن دستور جهت فيكس كردن  ٩

  است؟

  

        

آيا اقدام الزم انجام شده ,سوند فولي  در صورت داشتن دستور جهت فيكس كردن  ١٠

  است؟

  
        

            آيا فيزيوتراپي توسط فيزيوتراپ در صورت داشتن دستور انجام شده است؟  ١١

           داده شده است؟,آيا رژيم غذايي بيمار مطابق با برنامه مراقبتي وي  ١٢

آيا اقدامات الزم جهت جلوگيري از زخم بستر در بيماران مستعد طبق برنامه انجام   ١٣

  شده است؟

  
       

نسبي و يا راه بردن بيمار طبق برنامه مراقبتي وي انجام ,حت مطلق آيا  استرا  ١٤

  گرفته است؟

  
       

           .آموزشهاي الزم به بيمار وهمراهان وي  توسط پرستار  ارايه  وثبت  شده است  ١٥

در زمان ترخيص ،آموزشهاي الزم در زمينه مراقبتهاي پرستاري به شيوه اي  ساده  ١٦

مراهان وي ارايه ودر پرونده وي به همراه تاريخ و زمان وقابل درك به بيمار وه

  .ترخيص ثبت  شده است

  

       

گزارشهاي روند مراقبت ازبيمار توسط پرستار،حداقل يكبار درهرنوبت ثبت و با  ١٧

 .كاردكس همخواني دارد
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  :نام و  امضاء ارزياب                                                                                                                                 


