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 برنامه نظارتي مدون و مستمر دفتر پرستاری در خصوص نحوه عملکرد پرسنل در راستای بهبود مستمر مراقبت های پرستاری تعاريف: 

Casemethod- يک بیمار به يک پرستار اختصاص مي يابد و کلیه کارهای در ماني و مستندات پرونده و پي گیريهای بیمار با ان

 پرستار است و در طول شیفت پرستار مسوول بیمار مي باشد  

 مترون، سوپروايزر و سرپرستار پايش و نظارت را انجام مي دهند.مسئولیت ها و اختیارات: 

 روش اجرايي:

 مترون بر تعداد نیروی  مورد لزوم و موجود در بخشها نظارت مي کند-1

سرپرستار با مترون تعداد نیروی مورد لزوم را محاسبه و بر اساس ان چینش نیرو را  انجام میدهد برنامه پرستاری با سر پرستار بخش  -

 مینويسدوبا امضای مترون قابل اجرا مي باشد .

ه سه برنامه پرسنلي را پايش و نحوه صحیح وارد کردن برنامه پرسنلي را در سامانه تايمکس و قاصدک چک مترون به صورت رندوم هر ما-

 میکند

 مترون بر کامل بودن تجهیزات و به روز بودن انها نظارت میکند-2

دستگاه کنار ان بازديد  مترون در بازديد دوره ای از تجهیزات ضروری بخش ها و سالم بودن و داشتن کالیبراسیون  و داشتن کارکرد-

 میکند .

مترون به اتفاق سوپروايزر آموزشي رندوم از يکي از پرستاران کارکرد با دستگاهها شامل گلوکومتر ، الرنگوسکوپ ، چک آمبو ، پالس -

 اکسي متری ، مانیتور ، دی سي شوک سوال مي کند .

 قع داروهای مورد لزوم نظارت دارد مترون بر کامل بودن داروهای مورد نیاز بخشها  و تهیه به مو-3

 ماه انقضا جمع اوری مي شود  6کمبودها توسط سر پرستار بخش به مترون  اطالع داده میشود تمام داروها قبل از 

  مترون رندوم از پرستاران در مورد کشیدن داروهای دوپامین و دوبوتامین نیروگلیسیرين و اپي نفرين جهت نوزادن ، دوز و زمان

 ها سوال مي کند . دادن آن

  مترون داروهای جعبه اورژانس را هر صبح در تمامي بخشها به صورت رندوم  تعدادداروها تاريخ انقضا  و وسايل مصرفي و

 تجهیزات  را  طبق دفاتر چک ونظارت میکند

  بیمارستان تهیه و مترون بر انجام بر طبق قوانین تحول سالمت دارويي که نیاز بیمار باشد و در بیمارستان موجود نباشد توسط

 اين کار نظارت مي کند

 مترون بر کنترل عفونت و نظافت صحیح بخشها  نظارت دارد-4

 هر روز در راند صبحگاهي بر نظافت بخشها و نحوه صحیح نظافت نظارت دارد مشکالت به بهداشت محیط اطالع داده مي شود

نظارت دارد کلیه اعزامها بررسي مي گردد ايتمهای مقدار زمان طول کشیده برای اعزام مترون بر نحوه صحیح اعزام بیماران از بخش -9

پزشک اعزام کننده نوع بیماری و تعداد اعزامها از هر بخش کنترل و به رياست بیمارستان و دانشگاه علوم پزشکي گزارش و در جهت رفع 

 نواقص بر نامه ريزی مي شود

يابي عملکرد سر پرستاران نظارت دارد هر سه ماه رندوم طبق چک لیست و شاخص های معین اعالم مترون بر ارزشیابي پرسنل و ارز-6

 دانشگاه علوم پزشکي خدمات بهداشتي درماني  جهرم 

 بهبودکیفیت-مرکز آموزشي درماني پیمانیه

 

 



 بخش ارزيابي عملکرد صورت میدهدdesktopشده و گذاشته شده بر 

  سر پرستار عملکرد پرستاران را ارزيابي و طبق فرم مربوطه در قاصدک نمره دهي مي کند .در صورت عدم دقت پرستاران

 وظايف در ماني در اين ارزشیابي اثر داده میشود مترون بر نحوه صحیح ارزشیابي نظارت مي کنددر انجام 

 مترون بر اموزش پرسنل و بیماران و اثر بخشي انها نظارت دارد-7

قص را به سوپر مترون  بر فعالیتهای سرپرستار بر آموزش به بیمار نظارت کامل دارد ، فرم آموزش به بیمار را   رندوم چک مي کند و نوا

 اموزش تذکر مي دهد .وايزر 

ماه يک کنفرانس آموزشي بر طبق برنامه آموزشي نظارت دارد و بر درست شدن  6مترون بر انجام فعالیتهای سر پرستارو برگزاری  هر - 

بیماری شايع بخش و  9و اموزش  پمفلت آن دوره برگزار شده نظارت مي کند  مترون بر اموزشهای بخش شامل گايد الينهای  پرستاری

 توجیهي بدو وروود و نیاز سنجي اموزشي بخشها وبا سرپرستار بخش و سوپر اموزش  همکاری و بر اجرای ان نظارت مي کند.-   pdpتهیه 

 مترون بر نحوه صحیح مستند سازی و گزارش نويسي  پرونده ها نظارت دارد -8

 ش های بیمارستان شامل مدير پرستاری هر روز صبح در اول شیفت به تمامي بخ 

 مراجعه مي کند .  cssd:بستری ، ،اورژانس ، اتاق عمل ، 

  . مترون در بخش بستری به صورت رندم و با چک لیست ارزيابي بیمار انجام مي شود 

  امه درماني با مترون در هر سه ماه جلسه ای با پرستاران در مورد ارزيابي بیماران و ارائه مراقبت مناسب با نیاز بیماران و برن

پرستاران برگزار و مشکالت اعالم مي گردد . هرصبح پرونده های بررسي شده مشکالت ان به پرستار مربوطه و سر پرستار 

 بخش اعالم مي گردد و در دفتر مترون امضا گرفته مي شود

 اران پرسیده شده مطلع سرپرستار بخش در مورد مشکالت بیماران و مراقبت از آنها  که مترون به صورت حضوری از بیم

 میگردد و در جهت رفع مشکالت برنامه ريزی و اقدام مي کند

 

پرونده در  33گزارش پرستاری توسط سرپرستار بخش چک مي گردد  و پايش تطبیق مراقبت با دستور پزشک  بررسي میشود و مترون بر 

 هر فصل وگزارش نويسي بخشها با چک لیست نظارت مي کند.

 جام مراقبتهای در ماني طبق گايد الينهای پرستاری نظارت داردمترون بر ان -5

 . مترون به صورت رندوم در راند صبحگاهي باسرپرستار بیماران را با کاردکس و در باالی سر آنها بررسي و تحويل مي گیرد 

    مترون رندوم در راند صبحگاهي که  توسط سرپرستار بیماران و  پي گیری مراقبت درماني را با کاردکس دراستیشن

 پرستاری تحويل مي گیرد شرکت مي کند .

    مترون رندوم بر انجام   مشاوره ها و پي گیری ها  ثبت شده توسط سر پرستاردر دفتر تغییر و تحول مربوطه نظارت  مي

 کند .

  . مترون  بر دفاتر چک مخدر ها ، تعمیرات و ارزشیابي پرسنل...نظارت و  سر پرستار آنها را تحويل مي گیرد 

   مترون بر کارکرد  پرستاران با بیماران  به صورتcase metod  نظارت میکند 

 شدن کارها و پي گیری های  مترون بر فعالیتهای سرپرستاردر انجام کارها شامل سرم درماني ، دادن دارو ، به موقع انجام

 مربوطه و راند با پزشکان نظارت  میکند .

 

  مترون بر فعالیتهای سرپرستار در  صحیح پرشدن کاردکس وrecheck اين  دستورات پزشک هر صبح و عصرو شب توسط

 چارج نظارت مي کند

 الت پیش امده در امر در مان  را کتبا سرپرستار جلسه درون بخشي را با  مشارکت پرستاران هر ماه  برگزار مي کند و مشک

مطرح ---به مسوول پزشکان گزارش میدهد. مترون نیز در جلسات کمیته ها مشکالت را از نظر دارو درمان يا ايمني و 

 میکند  و در حل انها برنامه ريزی و اقدام مي نمايد

 علوم پزشکي نظارت میکندمترون بر شاخصهای بخشهای در ماني و ارسال به موقع انها به دانشگاه -13



  مترون برامار بخشها شامل رضايت بیماران رضايت کارکنان اموزش کنترل عفونت  سامانه های ديالیز تاالسمي شاخصهای

 نظارت دارد  ---ملي  اورژانس و  شاخصهای توافق مديريتي و مراقبت مديريت شده و 

  ي شود  و مترون امار را کنترل و برای برنامه ريزی استفاده مي به مدارک پزشکي ارائه م ----آمار اشغال تخت و بستری و

 نمايد

مترون  مقررات تشويق و تنبیه پرسنل و شرح وظايف و قوانین مربوط به ان به بخشها ابالغ شده توسط کارگزين و فايل  -11

توسط واحد بهبود کیفیت  و  فايل  بخشها و قوانین و مقررات  مدون بیمارستان ابالغ شده   desk topالکترونیکي  موجود در 

 بخشها موجود است نظارت میکند  desktopالکترونیکي بر روی 

دفتر ارزشیابي پرسنلي شامل نکات منفي و مثبت  از سرپرستاران گرفته مي شود و با مشارکت سر پرستاران جهت تشويق و 

تار و يا مترون طبق قوانین موجود بیمارستان در تبیه پرسنل اقدام مي شود درخواست تشويق و تبیه پرسنل توسط سر پرس

 کمیته پرسنلي اعالم و تصمیم گیری مي شود 

 مقررات تشويق و تبیه توسط کارگزين به بخشها ابالغ شده است 

 .پي گیری مشکالت راند مديريتي با سرپرستاراست و مترون بر انجام مصوبه ها  توسط دبیر کمیته ها نظارت دارد -12           

سرپرستارنواقص پرونده را  چک مي کند و بعد از اصالح به بايگاني تحويل داده مي شود  مترون بر کامل بودن پرونده ها نظارت -13          

 دارد.

 هر ماه به مسوول انبار با امضا مترون و تايید وی ارائه مي گردد .يکم و پانزدهم درخواست های انبار  -14

 طبق برنامه زمان بندی توسط سوپروايزر بر اساس چک لیست انجام مي گردد. بازديد مستمر از بخش ها-19

 

 شر ح وظايف وزارت بهداشتمراجع:/منابع

 مستندات مرتبط : مستندات.مشاهده.مصاحبه

 نام و سمت تصويب کننده:

 

 رياست-دکتر قهرمان بمانا

 نام و سمت تأيید کننده:

 مديربیمارستان-عبدالعظیم جوکار

 

 
 

 سمت تهیه کننده/تهیه کنندگان:نام و 

 مديربهبودکیفیت-سهیال ساماني جهرمي

 مديردفتر پرستاری-مريم عدناني

 سوپروايزر کنترل عفونت-فاطمه صالح

 سرپرستار اورژانس  -مريم پناهنده

 سوپروايزر اتاق عمل-عباس قیومي زاده

 کارشناس دفتر پرستاری-مريم رقیب نژاد

 بالیني سوپروايزر -آزاده اسماعیل پور

 پرستار بخش ای سي يو-ملیحه طالب زاده

 


