
  دانشگاه علوم پزشکی اراك
  اداره پرستاري

 ................................................بیمارستان / مرکز آموزشی درمانی 

        دفترچه ثبت و نظارت بر
و ارتباطی  هاي عمومی مهارت

  جدیدالورودپرستار
  :نام و نام خانوادگی 

  :نام بخش 

   :سمت 

                                           :تاریخ شروع به کار  

 



 پرستار گرامی 

/ عمومی ( ضمن آرزوي موفقیت در طی دوره یک ماهه آموزشی 
امید است بتوانید در جهت ارتقاء توانمندي ) ارتباطی/ اختصاصی 

  علمی و عملی خود کوشا باشید 

  تکمیل  الگ بوك از تاریخ شروع به کار الزامی است –

  در نگهداري از الگ بوك کوشا باشید – 

در انتهاي دوره آموزشی و پس از اطمینان از مهارت کافی شما در  – 
  . این بخش الگ بوك را  به سوپروایزر آموزشی مرکز  تحویل نمایید 

 80می باشد و در صورت کسب نمره کمتر از  80-100نمره مطلوب بین 
  .مهارتهاي الزم می باشید  شما نیازمند تالش بیشتري براي کسب

  
 



  :سرپرستار محترم 

ضمن تشکر از  همکاري و همراهی شما  به عنوان کارشناس خبره در 
بخش مربوطه در جهت ارتقاء سطح دانش و مهارت پرستاران 

  :جدیدالورود ، مقتضی است 

مهارت هاي عمومی در دفترچه را همراه با سوپروایزر آموزشی و  - 
به نحو شایسته به ...نت و کارشناس ایمنی و کارشناس کنترل عفو

پرستار جدیدالورود در زمان هاي مقرر  آموزش دهید و به طور دقیق و 
 . با نظارت مستمر وي را ارزیابی نمایید 

 ، 70میباشد و در صورت کسب نمره کمتر از  70-100نمره مطلوب بین  - 
 . پرستار مربوطه نیازمند پایش ثانویه میباشد 

  .اولیه از خودکار آبی جهت چک لیست استفاده می گردد در ارزیابی - 
در صورتیکه پرسنل جدید الورود نیاز به اقدام اصالحی داشته باشد در  - 

ارزیابی ثانویه همان چک لیست با خودکار قرمز چک می گردد و در 
صورت ارزیابی سوم از خودکار سبز جهت تکمیل چک لیست استفاده 

  . می شود

  



  :  هدف کلی

پیشبرد فرایند یادگیري پرسنل جدیدالورود و کسب مهارت و شایستگی حرفه اي 
. عمومی با تاکید بر محوریت بیمار و بر اساس مطالب بسته آموزشی عمومی ارائه شده

   .است

  :اهداف ویژه جهت پرسنل جدیدالورود 
  .باچارت تشکیالتی بیمارستان ، قوانین و مقررات بخش آشنا شود -
  .خش و شرح وظایف آنان آشنا باشدباپرسنل ب -
  .بیماران بخش را شناخته و نحوه مراقبتهاي پرستاري از آنان را بداند-
  .ارتباط مناسب با بیمار ،همراهان ، پرسنل بخش برقرار نماید-
نحوه درخواست آزمایشات ،رادیو گرافی و نیز کاردکس نویسی و کارت دارویی را بداند و -

  .انجام دهد
  .تجهیزات ترالی اورژانس ،ساکشن و اکسیژن تراپی داشته باشدآگاهی از -
  .آگاهی از تجهیزات و وسایل بخش و نحوه کارکرد اولیه را داشته باشد-
در تحویل و تحول بخش شرکت نموده و بخش را از نوبت کاري قبل ، تحویل گرفته و به -

  .نوبت کاري بعد تحویل دهد 
  . گزارش نویسی روزانه را انجام دهد-
  .نحوه ویزیت بیماران با پزشکان را بداند و در آن شرکت نماید-
  .نحوه انتقال دستورات از پرونده به کادرکس و کارت دارویی را بداند و انجام دهد-
  .گزارش دهی روزانه به صورت کتبی ، شفاهی و بالینی را انجام دهد -
  .کنترل نمایید) خر شیفتاول،وسط،آ(نحوه اجراي مراقبتهاي پرستاري را در سه راند -
در انجام وظایف محوله دقت الزم را نماید و تا پایان مهارت سنجی تحت نظارت پرسنل -

  .بخش به انجام وظایف مبادرت ورزد
  .را بداند ترخیص ، حین بستري و رودو بدودر زمان  بیمار  به آموزش  -



  :شرح وظایف عمومی پرستار
بیمار جهت حفظ ریالبازیابی و ارتقاء / وظایف عمومی پرستار با هدف کمک به مددجو 

با دید جامع و جامعه نگر در ) معنوي  –اجتماعی  –روانی  –جسمی (سطح سالمتی 
  :تمامی سطوح مراقبتی مبتنی است بر 

 توجه به آموزه هاي دینی ، فرهنگی و معنوي  -

 بیمار / رعایت منشور حقوق مددجو -

 ایت اخالق حرفه اي رع -

 و استاندارد هاي مراقبتی  يکاربرد فرآیند پرستار -

 تامین مراقبت هاي موثر ، کارآمد و در دسترس آحاد جامعه  -

 برقراري ارتباط موثر حرفه اي و بین حرفه اي با تاکید بر فرهنگ کارگروهی -

 بیمارجلب اعتماد ، اطمینان مددجو و خانواده وي و تامین ایمنی همه جانبه   -

   



 

   

  ثبت یادگیري مهارت هاي عمومی مورد انتظار در کارشناس پرستاري جدیدالورود

  مهارت
زمانی   بازه

  مورد انتظار
  امضاء آموزش دهندهنام و   تاریخ

آشنایی با محیط بخش و قوانین و 
  مقررات بخش

هفته 
اول

شروع   
به کار

  

    

  آشنایی در زمینه تحویل موثر بیمار
هفته 
اول 

به شروع 
کار

  

    

  آشنایی در زمینه پذیرش بیمار

هفته 
اول 

شروع 
به کار

  

    

و وارد کردن  HISآشنایی با سیستم  
  اطالعات در آن

هفته 
اول

شروع   
به کار

  
    

شوك و نحوه چک کردن  DCآشنایی با  
  ترالی اورژانس

هفته 
اول

شروع   
به کار

  

    

نحوه شستن دست به (کنترل عفونت
آشنایی  شکل اصولی و تشکیل پرونده و
  )...با اصول نیدل استیک و

هفته 
اول  

شروع  
  

 
به کار

    
  "کارشناس کنترل عفونت"

هفته   آشنایی با اصول ایمنی بیمار
اول 

شروع 
به کار

    
  "کارشناس ایمنی"

اتصاالت و مراقبت هاي  تعبیهمهارت در
  ان 

هفته 
اول 

شروع 
به کار

 

  
  

هفته   مهارت در استفاده از تجهیزات بخش
اول 

شروع 
به کار

   
  "کارشناس تجهیزات"

آشنایی با احیاء قلبی و ریوي پایه و 
  پیشرفته

هفته 
دوم

شروع   
به کار

      

  دارو دهی صحیح 
  کاردکس و کارت دارویی تکمیل 

هفته 
دوم

شروع   
به کار

      



  بت یادگیري مهارت هاي عمومی مورد انتظار در کارشناس پرستاري جدیدالورودث

زمانی  بازه   مهارت
  امضاء آموزش دهندهنام و   تاریخ  مورد انتظار

ادمیت  -ارزیابی اولیه(ثبت گزارش پرستاري 
با ذکر )(انتقالی -ترخیص –حین بستري  –

  )شماره پرونده بیمار

هفته
  

 
دوم 

شروع  
  

 
به کار

  

    

با (ویزیت با پزشک و چک دستورات پزشک 
  )ذکر شماره پرونده

هفته 
دوم  
  

 
شروع

  
 

به کار
  

    

 –حین بستري  - بدورود(آموزش به بیمار 
  و خود مراقبتی)  زمان ترخیص

هفته 
دوم
شروع 

 
 به

کار
  

    

  آشنایی با هموویژیالنس و فرمهاي مورد نظر

هفته 
دوم
شروع 

  
 

به کار
  

    

 

 ثبت یادگیري مهارت ارتباطی مورد انتظار در کارشناس پرستاري جدیدالورود
دهنده نام و امضاء آموزش  بازه زمانی   تاریخ 

 مورد انتظار
 مهارت

هفته   
دوم 
شروع
به کا  
ر

 

مهارت و توانمندي پرستار در 
 برقراري ارتباط موثر

 

   



  ثبت عملکرد عمومی مورد انتظار از کارشناس پرستاري جدیدالورود

  ضعیف  یابی در زمینه اطالعات بخشمعیار ارز
 )0(  

  متوسط 
)1(  

  خوب
 )2(  

        .را به خوبی می شناسد/... پرستار/پزشکهمکاران   1

  .از شرح وظایف خود و سایر کارکنان در رده هاي مختلف آگاهی دارد  2

      

  .اطالعات الزم در مورد کلیه قسمتهاي بخش را دارد  3

      

  .از وسایل و امکانات بخش اطالعات کافی دارد   4

      

  جمع امتیازات کسب شده از این عملکرد

    

  امتیازات استاندارد از این عملکردجمع 

  

  درصد عملکرد

    

  تاریخ و نام و امضا سرپرستار

  
  اقدام اصالحی

 

   



 

  ثبت عملکرد عمومی مورد انتظار از کارشناس پرستاري جدیدالورود

  ضعیف  یابی عملکرد تحویل بخشمعیار ارز
 )0(  

متوسط 
)1(  

  خوب
)2(  

1  
می  به موقع جهت تحویل و تحول در بخش حاضر

    .گردد

    

        .بیمار را بر اساس دستبند شناسایی تحویل می گیرد  2

3  
دستگاهها و لوله هاي متصل به بیمار را تحویل می 

    .گیرد

    

4  
تن بخش به وضعیت عمومی آنها هنگام تحویل گرف

    .می نماید  توجه
    

5  
آنژیوکت ،سرم بیمار و اتیکت هاي مربوطه را بررسی 

    .می نماید
    

  

6  
وسایل بخش را به دقت تحویل گرفته و تحویل می 

    . .دهد

    

7  
ترالی اورژانس را با دقت بررسی و با قید تعداد  کنترل 

    .و ثبت میکند 

    
  

    جمع امتیازات کسب شده از این عملکرد

    جمع امتیازات استاندارد از این عملکرد

    درصد عملکرد

    نام و امضا سرپرستارتاریخ و 

  اصالحیاقدام 
  
  
  
  



  ثبت عملکرد عمومی مورد انتظار از کارشناس پرستاري جدیدالورود
  ضعیف  یابی عملکرد پذیرش نمودن بیمارمعیار ارز

)0(  
متوسط 

)1(  
  خوب

)2(  

    آیا پرستار خود را به بیمار معرفی می نماید ؟  1

    

    .تحویل میگیرد دستبند شناسایی بیمار را براساس آیا  2

    

    نام خود را بر بالین بیمار قید می نماید ؟ آیا پرستار  3

    

    آیا به بیمار در رابطه با بخش و امکانات آن آموزش می دهد ؟  4

    

5  
  

  آیا پرستار به موقع با پزشک جهت ویزیت بیمار تماس می
    گیرد ؟

    
  

    جمع امتیازات کسب شده از این عملکرد

      جمع امتیازات استاندارد از این عملکرد

    عملکرد درصد

    نام و امضا سرپرستارتاریخ و 

  اقدام اصالحی
  
  
  
  
  

  
  
  



  ثبت عملکرد عمومی مورد انتظار از کارشناس پرستاري جدیدالورود
  ضعیف HISیابی عملکرد آشنایی با معیار ارز

) 0(  
متوسط 

)1(  
  خوب

 )2(  

1  
  

  را می شناسد و قادر است کاربري خود را وارد  HISنرم افزار 
    .نماید 

    

2  
  

  را وارد .. آزمایشات و ، سونوگرافی خدماتی مانند مشاوره ، 
    .سیستم نماید

    

3  
  

    .سفارش می دهد  HISتجهیزات و داروي بیمار را به وسیله سیستم  

    

4  
پذیرش با توجه به نام پزشک ، HISبیماران را به وسیله سیستم 

    .ترخیص می نماید/

    

5  
  

  تجهیزات اضافی بیماران را از طریق سیستم / می تواند دارو 
    .عودت می دهد 

    
  

    امتیاز کسب شده از این عملکرد

      امتیاز استاندارد از این عملکرد

    درصد  عملکرد

    نام و امضا سرپرستارتاریخ و 

  الحیاقدام اص
  
  
  
  
  
  
  
  



  جدیدالورودثبت عملکرد عمومی مورد انتظار از کارشناس پرستاري 
  ضعیف  شوك و چک ترالی اورژانسD/Cیابی معیار ارز

) 0(  
متوسط 

)1(  
  خوب 

)2(  

    آگاهی از محل آخرین ویرایش ترالی اورژانس  1

    

2  
  

آگاهی از نحوه چینش و لیبیل گذاري داروهاي ترالی اورژانس 
  )ستاره دار- قرمز–زرد(

      

  .تست دستگاه الکترو شوك به شکل عملی   3

      

  نحوه چک ترالی اورژانس به نحو صحیح  4

      

  .توجه به تاریخ انقضاء و کمبود ها در ترالی اورژانس    5

      
  

6  
  

آشنایی کامل به نحوه استفاده عوارض ،علت و موارد منع مصرف 
  داروهاي ترالی اورژانس

      

7  
  

نحوه کنترل کپسول اکسیژن به همراه مانومتر و متصل به ترالی 
  )اطمینان از عملکرد(اورژانس 

      

  امتیاز کسب شده از این عملکرد

  

      امتیاز استاندارد از این عملکرد

  درصد عملکرد

  

    تاریخ و نام و امضا سرپرستار

  اقدام اصالحی
  
  
  
  

    



  ثبت عملکرد عمومی مورد انتظار از کارشناس پرستاري جدیدالورود

  ضعیف یابی  عملکرد اصول کنترل عفونتمعیار ارز
 )0(  

متوسط 
)1(  

  خوب
)2(  

        .تعریف عفونت هاي بیمارستانی را می شناسد  1

        .احتیاط استاندارد و انواع آن را می داند   2

        .موقعیت بهداشت دست را می داند 5  3

        .شستشو و ضدعفونی دست را به شکل اصولی انجام می دهد  4
        .اسکراب دست را می داند  5

        .پیگیري نیدل استیک آشنایی داردبا نحوه   6

        .مستندات پرونده بهداشتی کامل می باشد   7
        .تیم کنترل عفونت مرکز را می شناسد  8

        .با انواع ایزوالسیون در بیماري هاي مرتبط را می داند  9
        .انواع پسماند و تفکیک آن را می داند  10
        .بیماریهاي مشمول گزارش را می داند  11
        .اصول کلی نظافت و گند زدایی را می داند   12

    امتیازکسب شده از این عملکرد

    امتیاز استاندارد از این عملکرد

    درصد عملکرد

    سرپرستار/  نام و امضا کارشناس کنترل عفونت تاریخ و 

  اقدام اصالحی
  
  
  
  
  
  
  



  جدیدالورودثبت عملکرد عمومی مورد انتظار از کارشناس پرستاري 
  ضعیف ایمنی بیمار یابی معیار ارز

 )0(  
  متوسط

)1(  
  خوب

)2(  
        .تیم ایمنی مرکز را می داند   1

        .و نحوه گزارش دهی خطا را می  داند  RCA -آشنایی با فرم خطا   2

        .راه صحیح دارودهی را می داند 8راه حل ایمنی و  9  3

        .مسئول فنی ایمنی مرکز را می شناسد   4
        .گانه پرخطر و نحوه لیبل زدن آن را می داند 12داروهاي   5

6  
  

  و نحوه ) Never event(آشنایی با وقایع ناخواسته درمانی 
    .گزارش دهی آن را می داند

    

        .لیبل گذاري بیماران آسیب پذیر روي دستبند شناسایی بیمار را  می داند  7

        .داندرا می line  Hotمقادیر بحرانی  8
        .شرایط تهدید کننده ایمنی بیمار را می شناسد و در گزارش خود  ثبت می نماید  9
        .تجهیزات  ضروري بخش و بخش پشتیبان را می داند  10
        .شاخصهاي ایمنی مرکز را می داند  11
        .اندیکاتورها موجود در ست پانسمان بخش را می شناسد  12
        در مرکز در فصل گذشته آگاهی دارداز خطاهاي رخ داده   13
        .آشنایی با نحوه عملکرد کپسول آتش نشانی را می داند  14
        .و مدیریت زخم بستر را می شناسد) PM(چک لیست روزانه   15

    امتیازکسب شده از این عملکرد

    امتیاز استاندارد از این عملکرد

    درصد عملکرد

    سرپرستار/  ایمنی تاریخ و نام و امضا کارشناس 

  اقدام اصالحی
  
  



 

  ثبت عملکرد عمومی مورد انتظار از کارشناس پرستاري جدیدالورود

  ضعیف  مهارت در اتصاالت یابی در زمینه معیار ارز
 )0(  

  متوسط 
)1(  

  خوب
 )2(  

       مھارت در تعبیھ آنژیوكت و مراقبت ھاي آن را دارد   1

 را مراقبت ھای آنمھارت در تعبیھ سوند ادراری و   2
  دارد 

      

        .را می داند و مراقبت ھای آن NGTمھارت در تعبیھ   3

        . مراقبت از لولھ تراشھ را میداند   4

تنظیم قطرات   -انواع سرم ھا ( مھارت درسرم تراپي   5
  .را دارد ) TPN - ست سرم  –میكروست  –

      

داند ثبت صحیح مراقبتھای پرستاری ذکر شده  را می   6
 و عمل می نماید

      

  جمع امتیازات کسب شده از این عملکرد
    

  جمع امتیازات استاندارد از این عملکرد
  

  درصد عملکرد

    

  تاریخ و نام و امضا سرپرستار

  

  اقدام اصالحی
  
  
  
  
  
  
  

 

 



 

  ثبت عملکرد عمومی مورد انتظار از کارشناس پرستاري جدیدالورود
مهارت در استفاده از تجهیزات یابی در زمینه معیار ارز

  بخش 
  ضعیف

 )0(  
  متوسط 

)1(  
  خوب

 )2(  

        طرز کار با دستگاه  ساکشن را میداند   1

        را میداند  ECGطرز کار با دستگاه   2

        طرز کار با گلوکومتر را میداند   3

        را میداند  دستگاه مانیتورینگ قلبی پرتابل طرز کار با  4

        طرز کار با پمپ سرنگ را میداند   5

        .طرز کار با دستگاه مانومتر و فلومتراکسیژن را می داند  6

        میداند ........................ طرز کار با   7

  جمع امتیازات کسب شده از این عملکرد
    

  جمع امتیازات استاندارد از این عملکرد

  

  درصد عملکرد

    

  سرپرستارتاریخ و نام و امضا 

  

  اقدام اصالحی

 

 

 



 

  ثبت عملکرد عمومی مورد انتظار از کارشناس پرستاري جدیدالورود
  ضعیف یابی احیاء قلبی و ریويمعیار ارز

) 0(  
متوسط 

)1(  
خوب 

)2(  
تعداد ماساژ  –تکان دادن شانه ها /صدا زدن/ هوشیاري بیمار: (آگاهی از احیاء پایه   1

    .وضعیت ریکاوري را بداند –انواع مانور ها براي باز ماندن راه هوایی  –به تنفس 

    

        .را بداند 99شرح وظایف کد   2

را ) 99کد/ترالی اورژانس (حداکثر زمان حضور بر بالین بیمار به همراه   3
    .بداند

    

جاي (تعداد و کیفیت ماساژ قلبی را در کودکان و بزرگساالن را بداند  4
    )تکرار ماساژ+ دست و عمق ماساژ قرارگیري 

    

    .از ریتم هاي  آسیستول و برادي کاردي و پروتکلهاي مربوطه  آگاهی دارد   5

    
  

        .از ریتم هاي قابل شوك و غیر قابل شوك آگاهی دارد   6

تعداد و کیفیت تنفس در احیاء کودکان  و بزرگساالن  را بداند و نحوه   7
    صورتقرارگیري آمبو بگ روي 

    

        .نکات مهم و قابل توجه در احیاء را می داند و برگه هاي نظارت بر عملیات احیاء را میشناسد   8

    امتیازکسب شده از این عملکرد

    امتیاز استاندارد از این عملکرد

    درصد عملکرد

    تاریخ و نام و امضا سرپرستار

  اقدام اصالحی
  
  
  
  
  



  انتظار از کارشناس پرستاري جدیدالورودثبت عملکرد عمومی مورد 
زیابی عملکرد دارودهی صحیح رامعیار 

 )کارت دارویی/کاردکس(
  ضعیف

) 0(  
  متوسط

 )1(  
  خوب 

)2(  
        ثبت موارد خواسته شده در کاردکس دقیق و خوانا  1
        وارد کردن موارد متغییر بامداد و ثابت با خودکار  2

 24تجویز دارو به شکل درج تاریخ شروع و ساعات   3
    .ساعته براي هر دارو

    

هماهنگی با واحد پاراکلینیک و مشخص نمودن   4
    .تاریخ و نوبت داده شده و ثبت در کاردکس

    

از جمله .درج نکات ضروري و مهم در کاردکس   5
    ...احتمال خودکشی و) احتمال فرار/ایزوالسیون

    
  

        .تایید نشده در کاردکساجتناب از مختصر نویسی و اختصادات   6

مطابقت کارت دارویی با کاردکس بیمار به شکل صحیح   7
در هر شیفت و ذکر نام و نام خانوادگی در کارت دارویی 

    )ساعته 24ساعت به صورت / مقدار/نام(

    

        شناختن رنگ کارت دارویی و ثبت صحیح  8

        راه صحیح دارودهی 7آگاهی و عمل به    9

        آگاهی از تداخالت دارویی رایج در بخش   10

    امتیازکسب شده از این عملکرد

    امتیاز استاندارد از این عملکرد

    درصد عملکرد

    نام و امضا سرپرستار

  اقدام اصالحی
  
  
  
  

 



  ثبت عملکرد عمومی مورد انتظار از کارشناس پرستاري جدیدالورود

  ضعیف پرونده ارزیابی عملکرد گزارش پرستاري درمعیار 
) 0(  

 متوسط
)1(  

خوب 
)2(  

در پرونده ثبت  گزارش پرستاري به شکل خوانا و مرتب و مختصر و کامل  1
     . مینماید

    

ی رابه ور صحیح پر نموده است و سطوح مراقبتارزیابی اولیه بیمار را به ط  2
    .شکل صحیح مشخص نموده است 

    

        و ثبت مینماید  را می داند... زخم فشار و /خطر شامل سقوط  ارزیابی وقایع  3

در صورت وجود مشکل در گزارش بر روي موارد اشتباه خط کشیده و کلمه   4
    است . اصالح شد را نوشته است و از الك گیري گزارش اجتناب نموده

    

در پایان گزارش مهر و امضاء پرستار وجود دارد و با کشیده شدن خط   5
    .ممتد گزارش بسته شده است

    

...) و  "ظاهرا –شاید  –مثل به نظر می رسد (از کلمات شبه برانگیز   6
    .ري شده و از عالئم اختصاصی غیر استاندارد استفاده نشده است خوددا

    
  

به طور واضح نوشته شده است چه کاري توسط چه کسی  و در چه زمانی   7
    .و با چه شرایطی انجام شده

    

در صورت انتقال بیمار زمان خروج از بخش و زمان برگشت به بخش و   8
    .وضعیت عمومی بیمار بعد از آن ذکر شده است

    

در صورت انتقال بیمار به بخش دیگر یا سایر مراکز درمانی ساعت انتقال و   9
    .نحوه انتقال و پرسنل همراه بیمار اشاره شده است

    

        نتایج غیر طبیعی آن ذکر گردیده است وضعیت عالئم حیاتی بیمار و  10
تاریخ  و راه تجویز –روز –نام داروها (کلیه اطالعات ضروري در مورد داروها   11

    .را ثبت مینماید)

    

وضعیت تغذیه ایی - استراحت و اجابت مزاج رژیم غذایی–وضعیت خواب   12
    .بیمار ثبت شده است

    

نوع دستور و علت عدم اجراي آن در صورت عدم اجراي دستور پزشک به   13
    .اشاره شده است

    

اشاره شده ... به پیگیري هاي الزم از قبیل اقدامات پاراکلینیکی و مشاوره و   14
    )توسط پزشک معالج ورهتایید مشا(است 

    



 

   

        .در صورت وقوع حادثه ساعت و جوانب حادثه به وضوح ذکر شده است  15
        )ترخیص –حین بستري  –بدورود (آموزش داده شده در گزارش قید شده   16

    امتیازکسب شده از این عملکرد

    امتیاز استاندارد از این عملکرد

    درصد عملکرد

    نام و امضا سرپرستارتاریخ و 

  اقدام اصالحی
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  جدیدالورودثبت عملکرد عمومی مورد انتظار از کارشناس پرستاري 

ارزیابی عملکرد همراهی با پزشک هنگام ویزیت و معیار 
 چک پرونده

  ضعیف
)0(  

متوسط 
)1(  

  خوب 
)2(  

    .پزشک را هنگام ویزیت همراهی می نماید  1

    

        . پاسخگوي سواالت پزشک بیمار می باشد  2

گزارش وضعیت بیمار به طور کامل و دقیق به پزشک داده   3
    .می شود

    

وسایل معاینه و جواب آزمایشات را بدرستی در دسترس   4
    .پزشک قرار می دهد

    

        .دستورات پزشک در کاردکس را بدرستی وارد می نماید  5

دستورات پزشک را با شماره تیک زده و فضاي خالی و   6
    .انتهاي موارد نوشته را با خط کشی می بندد 

    

تعداد موارد چک شده با –تاریخ و ساعت و مهر و امضاء   7
تعداد موارد اصالح شده یا خط خورده را در –حروف 

    .انتهاي دستورات قید می نماید

    

        .دستورات جدید را کنترل و پیگیري می نماید  8

    امتیازکسب شده از این عملکرد

    امتیاز استاندارد از این عملکرد

    درصد عملکرد

    تاریخ و نام و امضا سرپرستار

  اقدام اصالحی
  
  
  
  
  



  ثبت عملکرد عمومی مورد انتظار از کارشناس پرستاري جدیدالورود
  ضعیف ارزیابی عملکرد آموزش به بیمارمعیار 

)0(  
متوسط 

)1(  
  خوب

)2(  
از آموزش هاي الزم در خصوص بیماري ، تغذیه   1

،خود مراقبتی و دارو در زمان بدو ورود ، حین 
الزم داشته و به بستري و ترخیص بیمار  آگاهی 

  .ایشان در این زمینه آموزش داده است 

      

در گزارش پرستاري ادمیت و شیفت و ترخیص و   2
انتقال بیمار ، تمامی آموزش هاي الزم را به درستی 

  .ثبت نموده است 

      

فرم اثر بخشی آموزش به بیمار در زمان ترخیص را   3
  .به طور صحیح تکمیل نموده است 

      

داراي درك نسبی از تمامی موارد آموزش داده بیمار   4
  .شده توسط فرد جدیدالورود را دارد 

      

    امتیازکسب شده از این عملکرد
    امتیاز استاندارد از این عملکرد

    درصد عملکرد
    تاریخ و نام و امضا سرپرستار

  اقدام اصالحی
  
  
  
  
  



  جدیدالورودثبت عملکرد عمومی مورد انتظار از کارشناس پرستاري 

  ضعیف ارزیابی عملکرد هموویژیالنسمعیار 
)0(  

  متوسط
)1(  

خوب 
)2(  

        .تعریف هموژیالنس را می داند  1

عوارض آن را / فراورده / فرمهاي درخواست خون  2
    . بدرستی شناسایی و تکمیل می نماید

    

        .روش صحیح گرفتن نمونه خون را می داند  3

در زمان بروز عارضه ناشی از نحوه مدیریت بیمار را   4
    .فراورده هاي آن می داند/ تجویز خون 

    

پزشک هموویژیالنس  و پزشک ارشد هموویژیالنس   5
    .را میشناسد

    

        .موارد مرتبط با کیسه خون و فراورده را می داند   6

نحوه  شناسایی بیمار در زمان تزریق ، چگونگی   7
    .داندمدت مجاز تجویز را می ، تزریق 

    

عوارض مرتبط با تجویز خون و فراورده خون و   8
    .اقدامات الزم را می داند

    

    امتیازکسب شده از این عملکرد

    امتیاز استاندارد از این عملکرد

    درصد عملکرد

    تاریخ و نام و امضا سرپرستار

  اقدام اصالحی 
  
  
  
  
  
  



 

  مورد انتظار از کارشناس پرستاري جدیدالورود توانمندي ارتباطیثبت 

  ضعیف  مهارت ارتباطییابی در زمینه معیار ارز
 )0(  

  متوسط 
)1(  

  خوب
 )2(  

1  
 خود را معرفی، در برخورد اولیه با بیمار و همراه 

   .برقرار میکند مناسب  ارتباط کالمیکرده و 
      

2  
را حفظ حریم شخصی بیمار هنگام ارائه خدمات 

 می کند رعایت

      

3  
محرمانگی و اسرار بیمار و اطالعات مندرج در پرونده 

 .کند را رعایت می

      

4  
  پرسنل سایر واحد ها و مافوق خود/ با همکاران

  .و مودبانه داردرفتار محترمانه  
      

      جمع امتیازات کسب شده از این عملکرد
    جمع امتیازات استاندارد از این عملکرد

      درصد عملکرد

    تاریخ و نام و امضا سرپرستار

  اقدام اصالحی

 

 

 



  مهارت هاي عمومی مورد انتظار در کارشناس پرستاري جدیدالورود ارزشیابیثبت 
  

پایش   مهارت
  اولیه

نوع 
  عملکرد

پایش   تاریخ 
  ثانویه 

نوع 
  عملکرد 

  تاریخ

آشنایی با محیط بخش و 
    قوانین و مقررات بخش

          

تحویل آشنایی در زمینه 
    موثر بیمار

          

آشنایی در زمینه پذیرش 
    بیمار 

          

و  HISآشنایی با سیستم  
    وارد کردن اطالعات در آن

          

شوك و نحوه  DCآشنایی با  
    چک کردن ترالی اورژانس 

          

آشنایی در زمینه تجهیزات و 
    دستگاه هاي  درون بخش

          

نحوه شستن (کنترل عفونت  
شکل اصولی و تشکیل دست به 

پرونده و آشنایی با اصول نیدل 
    )..استیک و

          

              آشنایی با اصول ایمنی بیمار  

مهارت در تعبیه اتصاالت و 
    مراقبت از آن

          

مهارت در استفاده از 
    تجهیزات بخش 

          

 

  



  

  مهارت هاي عمومی مورد انتظار در کارشناس پرستاري جدیدالورود ارزشیابیثبت 
  

پایش   مهارت
  اولیه

نوع 
  عملکرد

پایش   تاریخ 
  ثانویه 

نوع 
  عملکرد 

  تاریخ

آشنایی با احیاء قلبی و 
    ریوي پایه و پیشرفته  

          

تکمیل ، دارو دهی صحیح 
      کاردکس و کارت دارویی 

          

ارزیابی (ثبت گزارش پرستاري 
 –حین بستري  –ادمیت  -اولیه

با ذکر شماره )(انتقالی -ترخیص
    )پرونده بیمار

          

ویزیت با پزشک و چک 
با ذکر (دستورات پزشک 
    )شماره پرونده

          

 -بدورود(آموزش به بیمار 
زمان  –حین بستري 

    و خود مراقبتی)  ترخیص

          

آشنایی با هموویژیالنس و 
    فرمهاي مورد نظر  

          

  

  

  

  

  



  

مهارت ارتباطی مورد انتظار در کارشناس پرستاري جدیدالورود ارزشیابیثبت   
نوع  تاریخ

 عملکرد
پایش 
 ثانویه

نوع  تاریخ
 عملکرد

پایش 
 اولیه

 مهارت

مهارت و توانمندي پرستار       
 در برقراري ارتباط موثر

  

 


