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 :روش اجراییعنوان 
  نظارت بر اداره امور بخش های بالینی

 دامنه : 
 دفتر پرستاری، درمانیکلیه بخش های 

 تعاریف و اصطالحات:
- 

 هدف:
 و برنامه درمانی طراحی شده و متناسب با نیاز بیمارانمبتنی بر شواهد علمی مستمر مراقبت های پرستاری بهبود 

 روش ارزیابی: فرد پاسخگو:
 و مستندات مصاحبه، مشاهده طریق از ارزیابی ن،بیمارستا مدیر خدمات پرستاری

 :وش اجرار
 مشی و کییشی نیشروی   مان کاز نظشر ییشد  بخشش هشای درمشانی    برنامه نوبت کاری ارشد بالینی و مترون بر سوپروایزر  .1

 نظارت می کنند. پرستاری

بازدیدهای هر ششییت  طی بازدیدهای میدانی از بخش های درمانی) ، سوپروایزر آموزشی و مترونبالینی ینسوپروایزر .2

بشر اسشاب برنامشه زمانبنشدی     با استیاده از یش  لیسشت   توسط سوپروایزر بالینی و بازدیدهای تیم مدیریت پرستاری 

 :موارد زیر را ارزیابی می کنند (مشخص

آگشاهی کارکنشان   نگهشداری،  ، ، صحت کارکردکیییت، بودنو آماده به کار  موجوداز نظر تجهیزات پزشکی بخش  -

 بیمارانیاز نبر اساب  بخش کمبود تجهیزات پزشکینیز و  ن ها و کنترل در هر شییتآر با نسبت به کا

ی ترالشی اوراانش ،   ، داروهاضروریو  یاتی، موجود بودن داروهای حاستوک دارویی از نظر دارویی بخش وضعیت -

گاهی کارکنان آ ،داروهای مخدرکنترل و نگهداری صحیح آن ها،  داروهاانقضای تاریخ کنترل ، داروهای یخچالی

 ازمینه آماده سازی و تجویز داروه درو عملکرد ایشان 

تکمیل صحیح فرم ها ، ای پرستاریهگزارش ، ن هاآکنترل دستورات پزشکی و  املش پرونده بیماران مستندات -

و  ، فرم رضایت آگاهانشه مانند فرم ارزیابی اولیه بیمار، فرم های درخواست و نظارت بر تزریق فرآورده های خونی

 ...، کارت دارویی و  کاردکنحوه ثبت در نیز  ... و

خشود  و  االخص در زمینشه حیشا ایمنشی بیمشار    بیمشاران و همراهشان بش   آموزشی بخش شامل آموزش به  ضعیتو -

رت هشای عمشومی   ا، مهش نیز میزان آگاهی کارکنان از مراقبت های پرستاری بیماری های شایع بخشش مراقبتی و 

سشنجی   با توجه به نیشاز برگزاری دوره های آموزشی داخل بخشی و همچنین  ن هاآبالینی، ارتباطی و تخصصی 

 کارکنان

 ی و نحوه ارائه مراقبت هارستارارکنان پزشکی و پکاز  هان ایشانابیماران و همررضایتمندی  -

 فرم پرسنلیرعایت  ر کارکنان وآراستگی ظاه -
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 های ارائه خدمات در بالینرعایت استاندارد -

سالم و باال بشودن بدسشاید    تیاده صحیح از کپسول های اکسیژن،مانند اس و رعایت نکات ایمنی در بخشنظافت  -

 ویژگشی ، یینش صحیح انبار، زنگ احضار پرستار در اتاق بیماران و سروی  هشای بهداششتی  تخت و برانکاردها، 

 و ... انواع ست های استریل درهای الزم 

ششییت را بشه صشورت ششیاهی یشا بشا       میشدانی   بازدیدهایراندها و و موارد مشاهده شده در یج نتای بالین ینوپروایزرس .3

 تکمیل ی  لیست به مترون ارائه می دهند.

و نیز نتایج بازدیدهای میدانی خود را بررسی و تحلیل کشرده و  ی بالین ینوپروایزرسی گزارشات تیم مدیریت پرستار   .4

ی ارکت مسشوول و کارکنشان بخشش درمشان    مش اقدامات اصالحی مورد نیاز را بابا دستورالعمل ها، در موارد عدم تطابق 

 ب گزارش می نمایند.جهت اتخاذ تصمیمات مناستیم مدیریت اجرایی  بهدر صورت نیاز یا اجرا می کنند و 

 مورد نیاز:امکانات و تسهیالت 
 انی بخش های درمانیدلیست بازدید می  ی

 منابع:
 بیمارستان هتجربمتبوعه، انشگاه دوزارت بهداشت و های ابالغی دستورالعمل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تهیه کننده/ تهیه کنندگان

 محسنیکبر ا

 )مترون بیمارستان(

 اسیندیار تهوری

 (رپرستار اتاق عملس)

 صطیی یقاییم

 )سوپروایزر آموزشی(

 اعظم زندی

 (الینیب)سوپروایزر 

 ولی اللهیختار م

 (رشد بالینیا)سوپروایزر 

  رنجبرصمت ع

 (اوراان  ی  )سرپرستار

 ابالغ کننده تصویب کننده تأیید کننده

 محسنیکبر ا

 )مترون بیمارستان(

 محسنیکبر ا

 )مترون بیمارستان(

 دکتر سید محمد جمالیان

 )ریاست بیمارستان(

 


