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ج .مدیریت خدمات پرستاری
ج )5-مهارت سنجی و بکارگیری کارکنان پرستاری

توضیحات کلي
پرستار يكي از اعضاء كليدي در گروه مراقبتهاي بهداشتي و درماني است كه نقشهاي متعدد مراقبتي ،درماني ،آموزشي ،مديريتي و
حمايتي در بيمارستان ايفا مينمايد .گروه پرستاران بزرگترين گروه از كادر درماني هستند كه در تماس مستقيم و  42ساعته با بيماران
ميباشند .از اين رو نقش مهمي در حفظ سالمتي و ايجاد اعتماد در بيماران را دارند .با توجه به گستردگي خدمات و مراقبتهاي پرستاري
و سهم چشمگير اين خدمات در مجموع خدمات تشخيصي ،مراقبتي و درماني بيمارستان ،بديهي است ارائه اين خدمات نياز به مديريت و
برنامه ريزي ويژه دارد كه با بكارگيري دانش مديريت پرستاري كه همان فراهم كردن مراقبت اثربخش و اطمينان از ارائه خدمات مراقبتي
با كيفيت پرستاري است ،اين مهم ،محقق ميشود .از طرفي تفاوتهاي فني و اجرايي مديريت و برنامهريزي در حوزه پرستاري با ساير
حوزههاي پشتيباني و برنامهريزي بيمارستان و ماهيتِ مراقبت محوري آن ضرورت و جايگاه محور مستقل مديريت پرستاري را در
اعتباربخشي ملي تبيين مينمايد.
ج

1

1

نیازسنجي و احراز صالحیت کارکنان پرستاری بخشهای بالیني انجام ميشود.

دستاورد استاندارد :

 اطمينان از ارائه خدمات مراقبتي ايمن پرستاري در بخشهاي تشخيصي درماني داير توسط كاركنان پرستاري ماهر و با صالحيت
 بكارگيري پرستاران ذيصالح و فارغ التحصيل از دانشگاههاي كشور و مورد تاييد وزارت بهداشت

سنجه  .1مديريت پرستاري نسبت به محاسبه و برآورد منابع انساني مورد نيار با رويكرد مراقبتهاي يكپارچه در بخشهاي باليني اقدام مينمايد.
سطح سنجه

 الزامي

 اساسي

 ايده ال
گام اجرایي  /مالک ارزیابي

روش ارزیابي

1

برآورد منابع انساني پرستاري مورد نياز هريک بخشهاي تشخيصي و درماني بر اساس معيارهاي معين*توسط سرپرستاران

بررسي مستند

4

گزارش برآورد كمي و كيفي منابع انساني پرستاري مورد نياز به مديريت پرستاري توسط سرپرستاران هريک از بخشها

بررسي مستند

3

جمعبندي منابع انساني پرستاري مورد نياز هريک از بخشهاي تشخيصي و درماني توسط مدير پرستاري**

توضيحات

هدايت كننده

بررسي مستند و مصاحبه

*برآورد كمي نيروي انساني با استفاده از استانداردها و ضرايب اعالم شده ازسوي وزارت بهداشت در بخشهاي مختلف بيمارستان ،با لحاظ
قوانين ديگر از جمله قانون استخدام كشوري ،قانون ارتقاء بهره وري و وزارت كار و تامين اجتماعي و يا با استفاده از يكي از روشهاي
سازمان بهداشت جهاني ،نگرش نظام گرا ،حجم كار ،روش كاليفرنيا و ساير روشهاي علمي معتبر صورت ميپذيرد .همچنين لحاظ
معيارهاي كيفي ازجمله تجربه ،مهارت و توانمندي پرستار ،تحصيالت و ساير معيارهاي كيفي در برآورد نيروي انساني پرستاري با تشخيص
مدير پرستاري ضروري است.
**مدير پرستاري ضمن بررسي برآورد كمي و كيفي صورت پذيرفته توسط سرپرستاران ،با رويكرد ارائه مراقبتهاي يكپارچه در
بخشهاي باليني نسبت به بازنگري و جمع بندي برآورد كمي و كيفي منابع انساني پرستاري مورد نياز هريک از بخشهاي تشخيصي
درماني ،اقدام مينمايد.
توصيه مهم .مدير پرستاري بر اساس برآورد كمي و كيفي منابع انساني پرستاري مورد نياز اقدامات ذيل را به عمل آورد:
 oباز توزيع متوازن نيروهاي پرستاري موجود
o

اعالم كمبود نيروي پرستاري به تيم مديريت اجرايي

o

جبران كمبود از طريق جذب نيروهاي جديد (درصورت وجود مجوز ازسوي تيم مديريت اجرايي)

o

پيشبيني روشهاي جايگزين براي تامين نيروي انساني مورد نياز با در نظر گرفتن مشوقهاي الزم

مدير پرستاري ،سوپروايزرهاي باليني و سرپرستاران

1
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سنجه  .4مديريت پرستاري صالحيت نيروهاي پرستاري جديدالورود را بررسي و در صورت تاييد نسبت به بكارگيري و چينش آنان در بخشهاي باليني اقدام
مينمايد.
سطح سنجه

 الزامي

 اساسي

 ايده ال
روش ارزیابي

گام اجرایي  /مالک ارزیابي
1

بكارگيري كاركنان پرستاري جديدالورود پس از تاييد صالحيت آنها توسط سرپرستار و تاييد مدير پرستاري*

بررسي مستند و مصاحبه

4

چينش كاركنان جديدالورود كه تاييد صالحيت شده اند طبق برآورد منابع انساني پرستاري مورد نياز بخشها**

بررسي مستند مصاحبه

توضيحات

هدايت كننده

*ارزيابي صالحيت كاركنان پرستاري جديدالورود توسط سرپرستاران براساس برنامهريزي مدير پرستاري موضوع استاندارد ج،4-1 -
همين محور صورت ميپذيرد.
**موضوع سنجه ( 1همين استاندارد ج)1-1-
توصيه  .كاركنان جديدالورود صرفاً تازه استخدام نيستند و تمامي پرستاران انتقالي از ساير بخشها نيز بايستي قبل از بكارگيري احراز
صالحيت بشوند.
مديريت پرستاري ،سوپروايزرآموزشي ،سوپروايزرهاي باليني و سرپرستاران

سنجه  .3مديريت پرستاري نسبت به چيدمان صحيح نيروي انساني در بخشها و شيفتهاي مختلف بر اساس نياز بيماران و شرايط موجود اقدام مينمايد.
سطح سنجه

 الزامي

 اساسي

 ايده ال
گام اجرایي  /مالک ارزیابي

روش ارزیابي

1

چيدمان پرستاران در بخشهاي مختلف براساس جمعبندي منابع انساني پرستاري مورد نياز هريک از بخشها *

بررسي مستند

4

چيدمان پرستاران در نوبتهاي كاري بخشهاي مختلف براساس جمعبندي منابع انساني پرستاري مورد نياز **

بررسي مستند

توضيحات
هدايت كننده

* چيدمان پرستاران در بخشهاي مختلف بر اساس جمع بندي نهايي مديريت پرستاري در خصوص برآورد منابع انساني مورد نياز هر بخش
موضوع سنجه شماره يک همين استاندارد صورت ميپذيرد.
**مدير پرستاري با مشاركت سوپروايزرها ،برنامههاي پيشنهادي بخشها را بررسي و پس از اعمال تغييرات (درصورت نياز) تاييد مينمايد.
مديريت پرستاري ،سوپروايزرهاي باليني و سرپرستاران

سنجه  .2مديريت پرستاري به دنبال ارزيابي عملكرد كاركنان در حين انجام كار براساس صالحيت حرفهاي آنان در خصوص ادامه ارتقاء و اتمام خدمت آنان
اقدام مينمايد.
سطح سنجه

 الزامي

 اساسي

 ايده ال
روش ارزیابي

گام اجرایي  /مالک ارزیابي
1

ارزيابي عملكرد كاركنان پرستاري با فرآيند مشخص* توسط سرپرستاران

بررسي مستند

4

تحليل نتايج ارزيابي عملكرد و اقدامات اصالحي توسط سرپرستاران

بررسي مستند

3

تعيين معيارهاي ادامه و يا خاتمه خدمت كاركنان** توسط مدير پرستاري

بررسي مستند

3

آگاهي كاركنان پرستاري از ارزيابي عملكرد و شرايط ادامه ارتقاء و اتمام خدمت

2

انطباق عملكرد كاركنان با نتايج ارزيابي عملكرد و اقدامات اصالحي صورت پذيرفته توسط سرپرستاران

توضيحات

هدايت كننده

مصاحبه
بررسي مستند و مشاهده

*مدير پرستاري با مشاركت سوپر وايزرها و سرپرستاران با طراحي فرآيندي از جمله فرم مصاحبه و مشاهده عملكرد ميداني و ساير روشها
با تشخيص مدير پرستاري براساس صالحيت حرفهاي مطابق آيين نامه شماره /666د 131/مورخ  1315/5/2اقدام نمايد.
**معيارهاي ادامه و يا خاتمه خدمت با استفاده از اسناد و قوانين باالدستي از جمله قوانين استخدامي ،قانون كار و ساير موارد انضباطي به
تشخيص بيمارستان توسط مدير پرستاري و مدير منابع انساني تهيه و در دسترس كاركنان قرار گيرد.
مدير پرستاري ،سوپروايزرهاي باليني ،سرپرستاران و مسئول واحد منابع انساني

2

جمهوری اسالمی ایران
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

راهنمای جامع اعتباربخشی ملی بیمارستان های ایران  /ویرایش سال 5931

ج

1

مدیر پرستاری از مهارتهای عمومي بالیني کارکنان جدیدالورود اطمینان حاصل مينماید.

2

دستاورد استاندارد

 اطمينان از مهارت و توانمندي پرستاران جديدالورود قبل از بكارگيري و اعطاي مسئوليت

 ارائه خدمات مراقبتي ايمن در بيمارستان با رعايت حدود فعاليت و قوانين مرتبط توسط پرستاران جديدالورود
سنجه  .1براساس برنامهريزي مدير پرستاري حداقل مهارتهاي عمومي باليني كاركنان پرستاري جديد ارزيابي شده و احراز صالحيت نهايي آنها توسط
سرپرستار/كارشناس خبره بخش صورت ميپذيرد.
سطح سنجه

 الزامي

 اساسي

 ايده ال
گام اجرایي  /مالک ارزیابي

روش ارزیابي

1

تعيين حداقل مهارتهاي عمومي باليني و صالحيت حرفهاي پرستاران جديدالورود*

بررسي مستند

4

طراحي چکليست ارزيابي صالحيت مهارتهاي عمومي باليني پرستاران جديدالورود **

بررسي مستند

3

انجام ارزيابي مهارتهاي عمومي باليني كاركنان پرستاري جديد و تكميل فرم مربوط توسط سرپرستار/كارشناس خبره***

بررسي مستند

توضيحات

* توسط مدير پرستاري با مشاركت سوپروايزر آموزشي ،سوپروايزرهاي باليني و سرپرستاران با توجه به فعاليت تخصصي هريک از بخشها و
شرح وظايف پرستاران و تجهيزات مرتبط با فرآيندهاي مراقبتي تهيه و اطالع رساني ميشود.
** مدير پرستاري با مشاركت سوپروايزر آموزشي ،سوپروايزرهاي باليني و سرپرستاران و پرستاران خبره براساس حداقل مهارتهاي عمومي
باليني تعيين شده ،چک ليست ارزيابي را تدوين و ابالغ مينمايد.
*** تحت نظارت سوپروايزر آموزشي و درصورت لزوم برنامهريزيهاي آموزشي براي آنها تنظيم و اجراء ميشود.
كارشناس خبره بخش با معيارهاي تعيين شده شناسايي و پس از تاييد مدير پرستاري در ارزيابي صالحيت كاركنان جديد
مشاركت مينمايد.
كاركنان جديدالورود صرفاً تازه استخدام نيستند و تمامي پرستاران انتقالي از ساير بخشها نيز بايستي قبل از بكارگيري احراز
صالحيت بشوند.
توصيه .مالکهاي ارزيابي با استفاده از شرح وظايف پرستاران و ذكر حداقل مهارتهاي مورد نياز براي انجام شرح وظايف عمومي تعيين
ميگردد.

هدايت كننده

مدير پرستاري ،سوپروايزرآموزشي ،سوپروايزرهاي باليني و سرپرستاران

سنجه  .4براساس برنامهريزي مدير پرستاري حداقل مهارتهاي ارتباطي كاركنان پرستاري ارزيابي شده و در صورت لزوم برنامهريزي آموزشي فردي/گروهي
طراحي و اجراء ميشود.
سطح سنجه

 الزامي

 اساسي

 ايده ال
گام اجرایي  /مالک ارزیابي

روش ارزیابي

1

تعيين حداقل مهارتهاي ارتباطي كاركنان جديدالورود*

بررسي مستند

4

طراحي چکليست ارزيابي صالحيت و مهارتهاي ارتباطي كاركنان جديدالورود **

بررسي مستند

3

انجام ارزيابي مهارتهاي ارتباطي كاركنان پرستاري جديد و تكميل فرم مربوط توسط سرپرستار/كارشناس خبره ***

بررسي مستند

توضيحات

هدايت كننده

* توسط مدير پرستاري با مشاركت سوپروايزر آموزشي ،سوپروايزرهاي باليني و سرپرستاران ،با توجه حداقل مهارتهاي ارتباطي مندرج
در شرح وظايف پرستاري هريک از بخشهاي باليني و فعاليت تخصصي مرتبط تهيه و اطالع رساني ميشود.
** مدير پرستاري با مشاركت سوپروايزر آموزشي ،سوپروايزرهاي باليني و سرپرستاران و پرستاران خبره براساس حداقل مهارتهاي
ارتباطي تعيين شده ،چک ليست ارزيابي را تدوين و ابالغ مينمايد.
*** تحت نظارت سوپروايزر آموزشي و درصورت لزوم برنامهريزيهاي آموزشي براي آنها تنظيم و اجراء ميشود.
توصيه .مالک ارزيابي با استفاده از شرح وظايف پرستاران و ذكر حداقل مهارتهاي مورد نياز براي انجام شرح وظايف عمومي تعيين
گردد.
مدير پرستاري ،سوپروايزرآموزشي ،سوپروايزرهاي باليني و سرپرستاران

3
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ج

1

3

مدیر پرستاری از مهارتهای تخصصي بالیني کارکنان جدیدالورود پرستاری اطمینان حاصل مينماید.

دستاورد استاندارد

 ارائه خدمات مراقبتي صحيح و تخصصي توسط پرستاران حرفه اي و توانمند به منظور ايمني بيماران و كاهش خطا
 پرستاران ذيصالح و فارغ التحصيل از دانشگاههاي كشور و مورد تاييد وزارت بهداشت بكارگيري ميشوند.

سنجه  .1مديريت پرستاري معيارهاي ارزيابي صالحيت مهارتهاي تخصصي پرستاران را براي اشتغال در بخشهاي باليني بيمارستان شناسايي ،تدوين و
صالحيت كاركنان جديدالورود را بر همين اساس ارريابي مينمايد.
سطح سنجه

 الزامي

 اساسي

 ايده ال
روش ارزیابي

گام اجرایي  /مالک ارزیابي
1

تعيين معيارهاي ارزيابي مهارتهاي تخصصي پرستاران جديدالورود در هريک ار بخشهاي باليني *

بررسي مستند

4

طراحي چکليست ارزيابي صالحيت و مهارتهاي تخصصي پرستاران جديدالورود**

بررسي مستند

3

انجام ارزيابي مهارتهاي تخصصي پرستاران جديدالورود و تكميل فرم مربوط توسط سرپرستار/كارشناس خبره***

توضيحات

مشاهده

*توسط مدير پرستاري با مشاركت سوپروايزر آموزشي ،سوپروايزهاي باليني و سرپرستاران بر اساس شرح وظايف پرستاران حداقل مهارت و
توانمنديهاي تخصصي و تجهيزات مرتبط با فرآيندهاي مراقبتي مورد نياز هر يک از بخشهاي درماني و تشخيصي ،تعيين و اطالع رساني
ميشود.
**مدير پرستاري با مشاركت سوپروايزر آموزشي ،سوپروايزرهاي باليني و سرپرستاران حداقل مهارت و توانمنديهاي تخصصي تعيين شده
هر يک از بخشهاي تشخيصي و درماني ،چک ليست ارزيابي را تدوين و ابالغ مينمايد.
***تحت نظارت سوپروايزر آموزشي و درصورت لزوم برنامهريزيهاي آموزشي براي آنها تنظيم و اجراء ميشود.
كارشناس خبره بخش با معيارهاي تعيين شده شناسايي و پس از تاييد مدير پرستاري در ارزيابي صالحيت كاركنان جديد مشاركت
مينمايد.
كاركنان جديدالورود صرفاً تازه استخدام نيستند و تمامي پرستاران انتقالي از ساير بخشها نيز بايستي قبل از بكارگيري احراز
صالحيت بشوند.
توصيه .شرح وظايف پرستاران (ابالغيه وزارت بهداشت) در تعيين مالکهاي ارزيابي مد نظر قرار گيرد.

هدايت كننده

مدير پرستاري ،سوپروايزرآموزشي ،سوپروايزرهاي باليني و سرپرستاران

سنجه  4براساس برنامهريزي مدير پرستاري حداقل مهارتهاي كاركنان پرستاري جديدالورود به بخشهاي ويژه ( )ICUارزيابي و احراز صالحيت نهايي توسط
سرپرستار/كارشناس خبره بخش صورت ميپذيرد.
سطح سنجه

 الزامي

 اساسي

 ايده ال
روش ارزیابي

گام اجرایي  /مالک ارزیابي
1

1

وجود چکليست ارزيابي صالحيت و مهارتهاي تخصصي پرستاران جديدالورود در بخش * ICU

4

انجام ارزيابي مهارتهاي تخصصي پرستاران جديدالورود به بخش  ICUتوسط سرپرستار/كارشناس خبره

3

بكارگيري كاركنان پرستاري جديدالورود به بخش  ICUپس از احراز صالحيت نهايي

2

در صورت عدم احراز مواردي از مهارتهاي مورد نياز ،اجراي برنامه آموزشي ،ارزيابي مجدد و احراز صالحيت نهايي**

توضيحات

هدايت كننده

مشاهده
بررسي مستند و مصاحبه
مشاهده و مصاحبه
بررسي مستند و مصاحبه

* چکليست ارزيابي صالحيت و مهارتهاي تخصصي پرستاران جديدالورود در بخش  ICUبر اساس معيارهاي تدوين و ابالغ شده
مديريت پرستاري ( موضوع سنجه  ) 1و تحت نظارت سوپروايزر باليني مورد استفاده قرار ميگيرد .بخش مراقبت ويژه جراحي قلب باز
نيز شامل اين سنجه است.
**درصورت عدم احراز مواردي از مهارتهاي مورد نياز بخش الزم است ضمن بكارگيري محدود ،برنامه آموزشي مرتبط با هماهنگي
سوپروايزر آموزشي تنظيم و اجراء شود و صرفاً پس از ارزيابي مجدد و احراز صالحيت كامل ،محدوديت بكارگيري رفع شود.
مدير پرستاري ،سوپروايزرهاي باليني ،سوپروايزر آموزشي ،سرپرستار بخش

Intensive care unit
4

1

جمهوری اسالمی ایران
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
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سنجه  .3براساس برنامهريزي مدير پرستاري حداقل مهارتهاي كاركنان پرستاري جديدالورود به بخشهاي ويژه ( )CCUارزيابي و احراز صالحيت نهايي
توسط سرپرستار/كارشناس خبره بخش صورت ميپذيرد.
سطح سنجه

 الزامي

 اساسي

 ايده ال
روش ارزیابي

گام اجرایي  /مالک ارزیابي
1

1

وجود چکليست ارزيابي صالحيت و مهارتهاي تخصصي پرستاران جديدالورود در بخش * CCU

4

انجام ارزيابي مهارتهاي تخصصي پرستاران جديدالورود به بخش  CCUتوسط سرپرستار/كارشناس خبره

3

بكارگيري كاركنان پرستاري جديدالورود به بخش  CCUپس از احراز صالحيت نهايي

2

درصورت عدم احراز مواردي از مهارتهاي مورد نياز ،اجراي برنامه آموزشي ،ارزيابي مجدد و احراز صالحيت نهايي**

توضيحات

هدايت كننده

مشاهده
بررسي مستند و مصاحبه
مصاحبه و مشاهده
بررسي مستند و مصاحبه

* چکليست ارزيابي صالحيت و مهارتهاي تخصصي پرستاران جديدالورود در بخش  CCUبر اساس معيارهاي تدوين و ابالغ شده
مديريت پرستاري ( موضوع سنجه  )1و تحت نظارت سوپروايزر باليني مورد استفاده قرار ميگيرد.
**درصورت عدم احراز مواردي از مهارتهاي مورد نياز بخش الزم است ضمن بكارگيري محدود ،برنامه آموزشي مرتبط با هماهنگي
سوپروايزر آموزشي تنظيم و اجراء شود و صرفاً پس از ارزيابي مجدد و احراز صالحيت كامل ،محدوديت بكارگيري رفع شود.
مدير پرستاري ،سوپروايزرهاي باليني ،سوپروايزر آموزشي ،سرپرستار بخش

سنجه  .2براساس برنامهريزي مدير پرستاري حداقل مهارتهاي كاركنان پرستاري جديدالورود به بخشهاي ويژه ( )NICUارزيابي و احراز صالحيت نهايي
توسط سرپرستار/كارشناس خبره بخش صورت ميپذيرد.
سطح سنجه

 الزامي

 اساسي

 ايده ال
روش ارزیابي

گام اجرایي  /مالک ارزیابي
4

1

وجود چکليست ارزيابي صالحيت و مهارتهاي تخصصي پرستاران جديدالورود در بخش * NICU

بررسي مستند

4

انجام ارزيابي مهارتهاي تخصصي پرستاران جديدالورود به بخش  NICUتوسط سرپرستار/كارشناس خبره

بررسي مستند

3

بكارگيري كاركنان پرستاري جديدالورود به بخش  NICUپس از احراز صالحيت نهايي

2

درصورت عدم احراز مواردي از مهارتهاي مورد نياز ،اجراي برنامه آموزشي ،ارزيابي مجدد و احراز صالحيت نهايي**

توضيحات

هدايت كننده

مصاحبه و مشاهده
بررسي مستند و مشاهده

* چکليست ارزيابي صالحيت و مهارتهاي تخصصي پرستاران جديدالورود در بخش  NICUبر اساس معيارهاي تدوين و ابالغ شده
مديريت پرستاري ( موضوع سنجه  )1و تحت نظارت سوپروايزر باليني مورد استفاده قرار ميگيرد.
**درصورت عدم احراز مواردي از مهارتهاي مورد نياز بخش الزم است ضمن بكارگيري محدود ،برنامه آموزشي مرتبط با هماهنگي
سوپروايزر آموزشي تنظيم و اجراء شود و صرفاً پس از ارزيابي مجدد و احراز صالحيت كامل ،محدوديت بكارگيري رفع شود.
مدير پرستاري ،سوپروايزرهاي باليني ،سوپروايز آموزشي ،سرپرستار بخش

5

Cardiac care unit

1

Neonatal ICU

2

جمهوری اسالمی ایران
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
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سنجه  .5براساس برنامهريزي مدير پرستاري حداقل مهارتهاي كاركنان پرستاري جديدالورود به بخشهاي اتاق عمل ارزيابي و احراز صالحيت نهايي توسط
سرپرستار/كارشناس خبره بخش صورت ميپذيرد.
سطح سنجه

 الزامي

 اساسي

 ايده ال
گام اجرایي  /مالک ارزیابي

روش ارزیابي

1

وجود چکليست ارزيابي صالحيت و مهارتهاي تخصصي پرستاران جديدالورود در بخش اتاق عمل *

بررسي مستند

4

انجام ارزيابي مهارتهاي تخصصي پرستاران جديدالورود به بخش اتاق عمل توسط سرپرستار/كارشناس خبره

بررسي مستند

3

بكارگيري كاركنان پرستاري جديدالورود به بخش اتاق عمل پس از احراز صالحيت نهايي

2

درصورت عدم احراز مواردي از مهارتهاي مورد نياز ،اجراي برنامه آموزشي ،ارزيابي مجدد و احراز صالحيت نهايي**

توضيحات

هدايت كننده

مصاحبه و مشاهده
بررسي مستند و مشاهده

* چکليست ارزيابي صالحيت و مهارتهاي تخصصي پرستاران جديدالورود در بخش اتاق عمل بر اساس معيارهاي تدوين و ابالغ شده
مديريت پرستاري ( موضوع سنجه  )1و تحت نظارت سوپروايزر باليني مورد استفاده قرار ميگيرد.
**درصورت عدم احراز مواردي از مهارتهاي مورد نياز بخش الزم است ضمن بكارگيري محدود ،برنامه آموزشي مرتبط با هماهنگي
سوپروايزر آموزشي تنظيم و اجراء شود و صرفاً پس از ارزيابي مجدد و احراز صالحيت كامل ،محدوديت بكارگيري رفع شود.
مدير پرستاري ،سوپروايزر باليني ،سوپروايزرآموزشي ،سرپرستار بخش

سنجه  .6براساس برنامهريزي مدير پرستاري حداقل مهارتهاي كاركنان پرستاري جديدالورود به بخشهاي اورژانس ارزيابي و احراز صالحيت نهايي توسط
سرپرستار/كارشناس خبره بخش صورت ميپذيرد.
سطح سنجه

 الزامي

 اساسي

 ايده ال
گام اجرایي  /مالک ارزیابي

روش ارزیابي

1

وجود چکليست ارزيابي صالحيت و مهارتهاي تخصصي پرستاران جديدالورود در بخش اورژانس *

بررسي مستند

4

انجام ارزيابي مهارتهاي تخصصي پرستاران جديدالورود به بخش اورژانس توسط سرپرستار/كارشناس خبره

بررسي مستند

3

بكارگيري كاركنان پرستاري جديدالورود به بخش اورژانس پس از احراز صالحيت نهايي

2

درصورت عدم احراز مواردي از مهارتهاي مورد نياز ،اجراي برنامه آموزشي ،ارزيابي مجدد و احراز صالحيت نهايي**

توضيحات

هدايت كننده

مصاحبه و مشاهده
بررسي مستند و مشاهده

* چکليست ارزيابي صالحيت و مهارتهاي تخصصي پرستاران جديدالورود در بخش اورژانس بر اساس معيارهاي تدوين و ابالغ شده
مديريت پرستاري ( موضوع سنجه  )1و تحت نظارت سوپروايزر باليني مورد استفاده قرار ميگيرد.
**درصورت عدم احراز مواردي از مهارتهاي مورد نياز بخش الزم است ضمن بكارگيري محدود ،برنامه آموزشي مرتبط با هماهنگي
سوپروايزر آموزشي تنظيم و اجراء شود و صرفاً پس از ارزيابي مجدد و احراز صالحيت كامل ،محدوديت بكارگيري رفع شود.
مدير پرستاري ،سوپروايزر باليني ،سوپروايزآموزشي ،سرپرستار بخش

سنجه  7براساس برنامهريزي مدير پرستاري حداقل مهارتهاي كاركنان پرستاري جديدالورود به بخشهاي  PICUارزيابي و احراز صالحيت نهايي توسط
سرپرستار/كارشناس خبره بخش صورت ميپذيرد.
سطح سنجه

 الزامي

 اساسي

 ايده ال
گام اجرایي  /مالک ارزیابي

روش ارزیابي

1

وجود چکليست ارزيابي صالحيت و مهارتهاي تخصصي پرستاران جديدالورود در بخش * PICU1

بررسي مستند

4

انجام ارزيابي مهارتهاي تخصصي پرستاران جديدالورود به بخش  PICUتوسط سرپرستار/كارشناس خبره

بررسي مستند

3

بكارگيري كاركنان پرستاري جديدالورود به بخش  PICUپس از احراز صالحيت نهايي

2

درصورت عدم احراز مواردي از مهارتهاي مورد نياز ،اجراي برنامه آموزشي ،ارزيابي مجدد و احراز صالحيت نهايي**

توضيحات

هدايت كننده

مصاحبه و مشاهده
بررسي مستند و مشاهده

* چکليست ارزيابي صالحيت و مهارتهاي تخصصي پرستاران جديدالورود در بخش  PICUبر اساس معيارهاي تدوين و ابالغ شده
مديريت پرستاري ( موضوع سنجه  )1و تحت نظارت سوپروايزر باليني مورد استفاده قرار ميگيرد.
**درصورت عدم احراز مواردي از مهارتهاي مورد نياز بخش الزم است ضمن بكارگيري محدود ،برنامه آموزشي مرتبط با هماهنگي
سوپروايزر آموزشي تنظيم و اجراء شود و صرفاً پس از ارزيابي مجدد و احراز صالحيت كامل ،محدوديت بكارگيري رفع شود.
مدير پرستاري ،سوپروايزرهاي باليني ،سوپروايز آموزشي ،سرپرستار بخش
Pediatric ICU
6

1

جمهوری اسالمی ایران
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
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سنجه  .6براساس برنامهريزي مدير پرستاري حداقل مهارتهاي كاركنان پرستاري جديدالورود به بخشهاي  BICUارزيابي و احراز صالحيت نهايي توسط
سرپرستار/كارشناس خبره بخش صورت ميپذيرد.
سطح سنجه

 الزامي

 اساسي

 ايده ال
روش ارزیابي

گام اجرایي  /مالک ارزیابي
1

1

وجود چکليست ارزيابي صالحيت و مهارتهاي تخصصي پرستاران جديدالورود در بخش * BICU

بررسي مستند

4

انجام ارزيابي مهارتهاي تخصصي پرستاران جديدالورود به بخش  BICUتوسط سرپرستار/كارشناس خبره

بررسي مستند

3

بكارگيري كاركنان پرستاري جديدالورود به بخش  BICUپس از احراز صالحيت نهايي

2

درصورت عدم احراز مواردي از مهارتهاي مورد نياز ،اجراي برنامه آموزشي ،ارزيابي مجدد و احراز صالحيت نهايي**

توضيحات

هدايت كننده

مصاحبه و مشاهده
بررسي مستند و مشاهده

* چکليست ارزيابي صالحيت و مهارتهاي تخصصي پرستاران جديدالورود در بخش  BICUبر اساس معيارهاي تدوين و ابالغ شده
مديريت پرستاري ( موضوع سنجه  )1و تحت نظارت سوپروايزر باليني مورد استفاده قرار ميگيرد.
**درصورت عدم احراز مواردي از مهارتهاي مورد نياز بخش الزم است ضمن بكارگيري محدود ،برنامه آموزشي مرتبط با هماهنگي
سوپروايزر آموزشي تنظيم و اجراء شود و صرفاً پس از ارزيابي مجدد و احراز صالحيت كامل محدوديت بكارگيري رفع شود.
مدير پرستاري ،سوپروايزرهاي باليني ،سوپروايز آموزشي ،سرپرستار بخش

سنجه  .1براساس برنامهريزي مدير پرستاري حداقل مهارتهاي كاركنان پرستاري جديدالورود به بخشهاي دياليز ارزيابي و احراز صالحيت نهايي توسط
سرپرستار/كارشناس خبره بخش صورت ميپذيرد.
سطح سنجه

 الزامي

 اساسي

 ايده ال
گام اجرایي  /مالک ارزیابي

روش ارزیابي

1

وجود چکليست ارزيابي صالحيت و مهارتهاي تخصصي پرستاران جديدالورود در بخش دياليز *

بررسي مستند

4

انجام ارزيابي مهارتهاي تخصصي پرستاران جديدالورود به بخش دياليز توسط سرپرستار/كارشناس خبره

بررسي مستند

3

بكارگيري كاركنان پرستاري جديدالورود به بخش دياليز پس از احراز صالحيت نهايي

2

درصورت عدم احراز مواردي از مهارتهاي مورد نياز ،اجراي برنامه آموزشي ،ارزيابي مجدد و احراز صالحيت نهايي**

توضيحات

هدايت كننده

مصاحبه و مشاهده
بررسي مستند و مشاهده

* چکليست ارزيابي صالحيت و مهارتهاي تخصصي پرستاران جديدالورود در بخش دياليز بر اساس معيارهاي تدوين و ابالغ شده
مديريت پرستاري ( موضوع سنجه  )1و تحت نظارت سوپروايزر باليني مورد استفاده قرار ميگيرد.
**درصورت عدم احراز مواردي از مهارتهاي مورد نياز بخش الزم است ضمن بكارگيري محدود ،برنامه آموزشي مرتبط با هماهنگي
سوپروايزر آموزشي تنظيم و اجراء شود و صرفاً پس از ارزيابي مجدد و احراز صالحيت كامل ،محدوديت بكارگيري رفع شود.
مدير پرستاري ،سوپروايزرهاي باليني ،سوپروايز آموزشي ،سرپرستار بخش

Burn ICU
7

1

جمهوری اسالمی ایران
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
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ج

1

4

سیاستهای آموزشي برای کادر پرستاری تعیین و ابالغ ميشود.

دستاورد استاندارد

 ارتقاء علمي و مهارت تخصصي كاركنان پرستاري
 كاهش خطاهاي مراقبتي

سنجه .سياستهاي آموزشي كاركنان پرستاري حداقل سالي يکبار تعيين و به همه بخشها/واحدهاي مرتبط ابالغ و بر اجراي آن نظارت ميشود.
 الزامي

سطح سنجه

 اساسي

 ايده ال
روش ارزیابي

گام اجرایي  /مالک ارزیابي
1

انجام فرآيند نيازسنجي و شناسايي ،نيازهاي آموزشي ساليانه كاركنان پرستاري *

بررسي مستند

4

اولويتبندي نيازهاي آموزشي ساليانه كاركنان و متناسب با نيازهاي مراقبتي بيماران توسط مدير پرستاري**

بررسي مستند

3

نظارت مدير پرستاري بر اجراي برنامه ريزي آموزشي و تامين منابع آموزشي و كمک آموزشي مورد نياز ***

بررسي مستند و مصاحبه

* با محوريت مدير پرستاري با مشاركت سوپروايزر آموزشي ،سرپرستاران مطابق استاندارد الف– 11–7مديريت منابع انساني موضوع
"توانمندسازي كاركنان بر اساس آموزشهاي هدفمند" ،برنامهريزي و اجراء ميشود".
** الويتبندي برنامههاي آموزشي شامل همه كاركنان مرتبط با بيمار كادر پرستاري (پرستار ،تكنسين/كاردان/كارشناس اتاق عمل و
هوشبري ،بهيار ،كمک پرستار/كمک بهيار و نيازهاي مراقبتي در راستاي ايمني بيمار باشد.
***مديريت پرستاري با مشاركت تيم مديريت اجرايي برنامههاي مصوب را اجراء و بودجه آن توسط تيم حاكميتي تامين ،و مدير
پرستاري بر اجراي برنامههاي آموزشي نظارت مينمايد.
منظور از سياستهاي آموزشي ،الويتبندي و تعيين شيوههاي آموزشي و ارزيابي است .در اين سنجه منظور از تعيين
توضيحات

سياستهاي آموزشي ،الويتبندي و برنامهريزي جامعِ ساليانه آموزش در گروه پرستاري ،در سطح بيمارستان است.
توصيه  .1نيازسنجي آموزشي كاركنان پرستاري حداقل شامل موارد ذيل است
 .1نيازسنجي آموزشي بر مبناي توسعه فردي كاركنان پرستاري
 .4تعيين الويتهاي آموزشي در هربخش توسط سرپرستار و با مشاركت سوپروايزر آموزشي كه به تاييد مديرپرستاري ميرسد
 .3برنامههاي آموزشي بر اساس سياستهاي كالن آموزشي مديريت پرستاري در موضوع مراقبتهاي عمومي يا اختصاصي
توصيه  .4مالک اصلي برنامهريزي آموزشي شرح وظايف پرستاران و مهارتهاي مورد نياز براي انجام وظايف عمومي ،تخصصي و صالحيت
حرفه اي مصوب پرستاري (ابالغيه وزارت بهداشت) است.

هدايت كننده

ج

1

5

مدير پرستاري ،سوپروايز آموزشي ،سرپرستاران

مدیریت پرستاری از پاسخگویي و اجرای صحیح وظایف محوله کارکنان پرستاری اطمینان حاصل ميکند.

دستاورد استاندارد

 نهادينه سازي فرهنگ مسئوليت پذيري

 پاسخگويي توام با اجراي صحيح وظايف در چارچوب شرح وظايف محوله
سنجه  .1سرپرستاران عملكرد پرستاران دربخش را در زمينه ارزيابيهاي اوليه پرستاري پايش و كنترل نموده و با مشاركت پرستاران مداخالت اصالحي را براي
بهبود عملكرد آنان تدوين و اجراء مينمايند.
سطح سنجه

 الزامي

 اساسي

 ايده ال
گام اجرایي  /مالک ارزیابي

روش ارزیابي

1

ارزيابي عملكرد پرستاران بخش در زمينه ارزيابيهاي اوليه پرستاري توسط سرپرستاران

بررسي مستند

4

انجام مداخالت اصالحي توسط سرپرستاران ،بر اساس نتايج ارزيابي عملكرد پرستاران بخش در زمينه ارزيابيهاي اوليه پرستاري

بررسي مستند

توضيحات
هدايت كننده

* مالک ارزيابي استانداردهاي مراقبتهاي عمومي باليني در موضوع ارزيابي اوليه پرستاري است.
مدير پرستاري ،سوپروايزرهاي باليني ،سرپرستاران
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سنجه  .4سرپرستاران عملكرد پرستاران بخش را مطابق مراجع مراقبتي پرستاري پايش و كنترل نموده و با مشاركت پرستاران مداخالت اصالحي را براي بهبود
عملكرد آنها تدوين و اجراء مينمايند.
سطح سنجه

 الزامي

 اساسي

 ايده ال
گام اجرایي  /مالک ارزیابي

روش ارزیابي

1

تهيه و ابالغ مراجع مراقبتي معتبر پرستاري به كليه بخشها /واحدها *

بررسي مستند

1

ارزيابي عملكرد پرستاران دربخش را در زمينه ارزيابيهاي اوليه پرستاري توسط سرپرستاران**

بررسي مستند

4

انجام مداخالت اصالحي توسط سرپرستاران ،بر اساس نتايج ارزيابي عملكرد پرستاران بخش در زمينه مراقبتهاي پرستاري

بررسي مستند

توضيحات

هدايت كننده

*توسط مديريت پرستاري با مشاركت سوپروايز باليني ،سرپرستاران
**مالک ارزيابي مراجع مراقبت پرستاري ابالغ شده است.
توصيه .مديريت پرستاري با كمک سوپروايزرهاي باليني به منظور ايجاد يكپارچگي مراقبتهاي پرستاري و پرهيز از سليقه گرايي در انجام
مراقبتها ،در كليه بخشهاي تشخيصي درماني عملكرد پرستاران را بر اساس مراجع مراقبتي ابالغي ،پايش و كنترل نمايد.
مدير پرستاري ،سوپروايزرهاي باليني ،سرپرستاران

سنجه  .3سرپرستاران عملكرد پرستاران بخش را در زمينه روش ثبت صحيح اقدامات مراقبتهاي پرستاري پايش و كنترل نموده و با مشاركت پرستاران
مداخالت اصالحي را براي بهبود عملكرد آنها تدوين و اجراء مينمايند.
سطح سنجه

 الزامي

 اساسي

 ايده ال
گام اجرایي  /مالک ارزیابي

روش ارزیابي

1

ارزيابي عملكرد پرستاران دربخش در زمينه روش ثبت صحيح اقدامات مراقبتهاي پرستاري توسط سرپرستاران*

بررسي مستند

4

انجام مداخالت اصالحي توسط سرپرستاران ،بر اساس نتايج ارزيابي عملكرد پرستاران بخش در زمينه ثبت صحيح اقدامات پرستاري

بررسي مستند

توضيحات

هدايت كننده

*مالک ارزيابي مراجع مراقبت پرستاري ابالغ شده است.
توصيه .مدير پرستاري با مشاركت سوپروايزرها و سرپرستاران بر اساس توصيهها و دستورالعملهاي ابالغي وزارت بهداشت ،روش ثبت
صحيح اقدامات و مراقبتهاي پرستاري را در تمامي بخشهاي باليني ،حداقل شامل :چگونگي وضعيت عمومي بيمار در هر نوبت كاري
شرح اقدامات درماني و دارويي پيگيريهاي بعدي نظير مشاوره پزشكي نتايج اقدامات به عمل آمده و ثبت موارد خاص ،تدوين و به
بخشها اطالع رساني نمايد.
مدير پرستاري ،سوپروايزرهاي باليني ،سرپرستاران

9

جمهوری اسالمی ایران
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

راهنمای جامع اعتباربخشی ملی بیمارستان های ایران  /ویرایش سال 5931

ج .مدیریت خدمات پرستاری
ج) ۲-مدیریت مراقبتهای پرستاری

ج

2

1

نیازهای بخشهای بالیني از نظر منابع مالي و فیزیکي مختلف تعیین و به مسوالن مربوط اعالم ميشود.

دستاورد استاندارد

 اثر بخشي برنامههاي تدوين شده
 اولويت بخشي در تخصيص بودجهها به برنامههاي داراي اولويت ارتقاي ايمني بيماران ،بهبود كيفيت
 تخصيص بودجه مورد نياز براي اجراي برنامههاي مراقبتي

سنجه  .1مديريت پرستاري بودجه ساليانه الزم را بر اساس برنامههاي عملياتي و فعاليتهاي پرستاري برآورد و رديفهاي صرف بودجه را به صورت مكتوب
درخواست نموده و پس از تصويب و تخصيص عملياتي مينمايد.
سطح سنجه

 الزامي

 اساسي

 ايده ال
گام اجرایي  /مالک ارزیابي

روش ارزیابي

1

بر آورد بودجه ساليانه و رديفهاي صرف بودجه برنامههاي عملياتي حوزه پرستاري توسط مدير پرستاري

4

تاييد بودجه برنامههاي عملياتي حوزه پرستاري ،توسط مديريت اجرايي*

بررسي مستند و مصاحبه

3

تصويب تخصيص و تامين بودجه برنامههاي عملياتي حوزه پرستاري توسط تيم حاكميتي **

بررسي مستند و مصاحبه

توضيحات
هدايت كننده

بررسي مستند

*مدير پرستاري برنامه عملياتي و برآورد بودجه ساليانه فعاليتهاي پرستاري را به همراه الويتهاي صرف بودجه با مشاركت مدير بيمارستان و
مسئول امورمالي و سرپرستاران تعيين ،و در جلسه تيم مديريت اجرايي مطرح و مصوب ميشود.
**در صورتي كه بيمارستان فاقد تيم حاكميتي باشد تيم مديريت اجرايي مسئوليت تخصيص و تامين بودجههاي عملياتي را به عهده دارد.
مدير پرستاري ،مدير بيمارستان ،مسئول امور مالي و سرپرستاران

سنجه  .4نيازهاي اعالم شده از طرف سرپرستاران براي اجراي وظايف كاري تعيين شده توسط مديريت پرستاري الويتبندي و درخواست شده و پيگيري الزم
به منطور تامين منابع به عمل ميايد.
سطح سنجه

 الزامي

 اساسي

 ايده ال
روش ارزیابي

گام اجرایي  /مالک ارزیابي
1

ثبت نيازهاي بخشها /واحدهاي بخشهاي باليني در سامانه مربوط*

بررسي مستند

4

الويتبندي ،تاييد و ارسال نيازهاي درخواستي بخشهاي باليني در سامانه مربوط ،توسط مدير پرستاري

بررسي مستند

3

پيگيري مدير پرستاري و تامين منابع نيازهاي اعالم شده از سوي مديريت بيمارستان

توضيحات

هدايت كننده

بررسي مستند و مصاحبه

*در بيمارستانهاي مختلف از سامانههاي متنوع استفاده ميشود آنچه اهميت دارد دسترسي مدير پرستاري بر درخواستهاي
بخشها و اعمال مديريت بر درخواستهاي وارده است.
توصيه .سرپرستاران نيازهاي بخشها /واحدهاي تحت نظارت خود را تعيين و الويتبندي نموده و در بازه زماني تعيين شده از طريق
سامانه مرتبط درخواست مينمايند .مدير پرستاري درخواستهاي واصله را بررسي و الويتبندي و در صورت تاييد ،به تيم اجرايي
ارسال و پيگيري مينمايد.
مدير پرستاري ،مدير بيمارستان ،مسئول امور مالي و سرپرستاران
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ج

2

2

سیاستهای آموزشي برای بیماران /همراهان تعیین و ابالغ ميشود.

دستاورد استاندارد

 مديريت هدفمند آموزشها براي بيماران و همراهان در راستاي ارائه خدمات پرستاري

 تامين نيازهاي آموزشي بيماران به منظور ارتقاء كيفيت خدمات و تسريع در روند بهبودي و خود مراقبتي
سنجه1.سياستهاي آموزشي براي بيماران  /همراهان به بخشهاي باليني ابالغ شده و مدير پرستاري براجرايي شدن اين سياستها نظارت مينمايد.
سطح سنجه

 الزامي

 اساسي

 ايده ال
گام اجرایي  /مالک ارزیابي

روش ارزیابي

1

شناسايي ،نيازهاي آموزشي بيماران و همراهان*با محوريت سوپروايزر آموزشي

بررسي مستند

4

اولويتبندي نيازهاي آموزشي بيماران و همراهان متناسب با الويتهاي مراقبتي

بررسي مستند

3

برنامه ريزي و تامين منابع آموزشي و كمک آموزشي مورد نياز برنامههاي آموزشي بيماران و همراهان

2

نظارت مديريت پرستاري بر اجراي صحيح برنامههاي آموزشي بيماران و همراهان ***

مشاهده و مصاحبه
مصاحبه

*با محوريت سوپروايزر آموزشي و مشاركت سرپرستاران و تحت نظارت مدير پرستاري
**سياستگذاري مديري پرستاري از طريق الويتبندي برنامههاي آموزشي بيماران و همراهان متناسب با الويتهاي مراقبتي
***نظارت ميداني توسط سوپروايزر آموزشي و بازديدهاي ميداني مدير پرستاري انجام ميشود.
توصيه  .1تشكيل كارگروه آموزش به بيمار در هريک از بخشهاي باليني متشكل از:
 .1رئيس بخش (يا يكي از پزشكان به نمايندگي از طرف ايشان)

توضيحات

.4

سرپرستار بخش

.3

سوپروايزر آموزشي

.2

مسئول آموزش به بيمار

توصيه  .4نيازهاي آموزشي بيماران با توجه به نوع فعاليت تخصصي و سطوح دانش گيرندگان خدمت و مراقبتهاي پرستاري مورد نياز
در بخشهاي مختلف براساس بيماريهاي شايع هر بخش ،توسط كارگروه آموزش به بيمار شناسايي و الويتبندي شده و پس از تاييد
مدير پرستاري ،ضمن تامين امكانات اجرايي شود.
انواع روشهاي آموزش به بيمار شامل چهره به چهره ،استفاده از پمفلت و جزوات آموزشي ،نمايش فيلم آموزشي و برگزاري
كالسهاي آموزشي است.
هدايت كننده

مدير پرستاري ،سوپروايز آموزشي ،سرپرستاران
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ج

2

3

مدیریت پرستاری بر نحوه اداره امور بخشها نظارت مينماید.

دستاورد استاندارد

 نظارت هدفمند و برنامه ريزي شده به منظور ارائه مراقبت متناسب با نياز بيماران و برنامه درماني طراحي شده
 بهبود مستمر مراقبتهاي پرستاري ميتني بر شواهد علمي

سنجه .1روش اجرايي"نظارت بر اداره امور بخشهاي باليني" تدوين شده و مسوالن پرستاري از آن اگاهي داشته و براساس آن عمل مينمايند.
سطح سنجه

 الزامي

 ايده ال

 اساسي

گام اجرایي  /مالک ارزیابي

روش ارزیابي

1

تدوين روش اجرايي

4

مشاركت صاحبان فرآيند* در تدوين روش اجرايي

مصاحبه

3

شناسايي منابع ،امكانات و كاركنان مرتبط

مشاهده

2

ترتيب و توالي منطقي از آغاز تا پايان روش اجرايي

بررسي مستند

5

تعيين مسئول انجام هريک از سطوح روش اجرايي

بررسي مستند

6

اطالع رساني روش اجرايي به كاركنان مرتبط با استفاده از فايل الكترونيكي

بررسي مستند

7

آگاهي كاركنان مرتبط از روش اجرايي

مصاحبه

6

تامين منابع ،امكانات و كاركنان مرتبط

مشاهده

1

انطباق عملكرد كاركنان مرتبط با روش اجرايي تدوين شده از تاريخ ابالغ

مشاهده

توضيحات
هدايت كننده

بررسي مستند

*با محوريت مدير پرستاري و مشاركت سوپروايزرهاي باليني و آموزشي و سرپرستاران
توصيه  .روش اجرايي بايستي تمامي جزئيات بازديدهاي نظارتي را در تمام سطوح مديريت پرستاري تبيين نمايد ،به نحوي كه بازديدهاي
سليقهاي حذف و روشهاي نظارت يكپارچه و اثربخش شود.
مدير پرستاري ،سوپروايزرهاي باليني

سنجه .4مديريت پرستاري اطمينان حاصل مينمايد كه نظارت بر "ارزيابي اوليه پرستاري" توسط سرپرستاران انجام شده و براساس آن مداخالت اصالحي
براي بهبود عملكرد سرپرستاران انجام ميشود.
سطح سنجه

 الزامي

 اساسي

 ايده ال
گام اجرایي  /مالک ارزیابي

روش ارزیابي

1

ارزيابي عملكرد پرستاران بخش در زمينه ارزيابيهاي اوليه پرستاري توسط سوپروايزرهاي باليني و مدير پرستاري*

بررسي مستند

4

انجام مداخالت اصالحي توسط مدير پرستاري ،بر اساس نتايج ارزيابي عملكرد پرستاران بخش در زمينه ارزيابيهاي اوليه پرستاري

بررسي مستند

3

ارزيابي عملكرد نظارتي سرپرستاران بر روند ارزيابي اوليه پرستاران بر اساس نتايج ارزيابي سوپروايزرهاي باليني و مدير پرستاري

بررسي مستند

2

انجام مداخالت اصالحي توسط مدير پرستاري ،در جهت بهبود عملكرد نظارتي سرپرستاران (درصورت لزوم)

بررسي مستند

توضيحات
هدايت كننده

*فرآيند نظارت با رعايت روش اجرايي موضوع سنجه  1انجام شود.
توصيه  .مدير پرستاري با توجه به نتايج پايش و كنترل انجام شده توسط سرپرستاران نسبت به مداخالت اصالحي نظارت مينمايد.
مدير پرستاري ،سوپروايزرهاي باليني
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سنجه .3مديريت پرستاري "مراجع مراقبتي پرستاري" را حداقل سالي يکبار مشخص و به پرستاران ابالغ مينمايد و بر اساس آن پايش و تحليل عملكرد را
انجام و با مشاركت سرپرستاران مداخالت اصالحي را طراحي نموده و بر اجراي آن نظارت مينمايد.
سطح سنجه

 الزامي

 ايده ال

 اساسي

گام اجرایي  /مالک ارزیابي

روش ارزیابي

1

بازنگري و ابالغ مراجع مراقبتي پرستاري به بخشهاي باليني توسط مدير پرستاري حداقل به صورت ساليانه

4

پايش و كنترل رعايت اصول مراقبت پرستاري بر اساس مراجع مراقبتي ،توسط سوپروايزرهاي باليني و مدير پرستاري*

بررسي مستند

3

انجام مداخالت اصالحي بر اساس نتايج ارزيابي (در صورت لزوم) توسط مدير پرستاري با مشاركت سرپرستاران

بررسي مستند

توضيحات
هدايت كننده

بررسي مستند و مصاحبه

*فرآيند نظارت با رعايت روش اجرايي موضوع سنجه  1انجام شود.
مدير پرستاري ،سوپروايزرهاي باليني

سنجه .2مديريت پرستاري "روش ثبت اقدامات و مراقبتهاي پرستاري" را حداقل سالي يکبار بازنگري و به كاركنان پرستاري ابالغ مينمايد و اطمينان
حاصل مينمايد كه عملكرد پرستاران توسط سرپرستاران ارزيابي شده و براساس آن مداخالت اصالحي براي بهبود عملكرد سرپرستاران انجام ميشود.
سطح سنجه

 الزامي

 ايده ال

 اساسي

گام اجرایي  /مالک ارزیابي

روش ارزیابي

1

بازنگري و ابالغ روش ثبت اقدامات و مراقبتهاي پرستاري به بخشهاي باليني حداقل به صورت ساليانه

بررسي مستند

4

ارزيابي روش ثبت اقدامات و مراقبتهاي پرستاري در بخشها توسط سوپروايزرهاي باليني و مدير پرستاري

بررسي مستند

3

تحليل نتايج ارزيابي و در صورت لزوم انجام مداخالت اصالحي توسط مدير پرستاري

بررسي مستند

مدير پرستاري باتوجه به لزوم بروز رساني روش ثبت صحيح اقدامات و مراقبتهاي پرستاري ،روشهاي مربوطه را حداقل ساليانه
بازنگري نموده ،نسبت به تعيين روشهاي يادشده تصميم گيري و منابع تاييد شده را به بخشها/واحدها ابالغ مينمايد ،با نظارت
بر روند بكارگيري روش ثبت صحيح اقدامات و مراقبتهاي پرستاري تعيين شده توسط سرپرستاران در بازه زماني مشخص
عملكرد كاركنان پرستاري پايش مينمايد ،با مشاركت سرپرستاران نتايح پايش را تحليل نموده ،در صورت نياز برنامه اصالحي را
تدوين مينمايد و بر روند اجراي مداخالت اصالحي كنترل و نظارت مينمايد.

توضيحات

هدايت كننده

مدير پرستاري ،سوپروايزرهاي باليني

سنجه .5مديريت پرستاري بر نحوه اجراي مراقبتهاي موردي به ويژه تناسب سطح مراقبتي و توانمندي پرستاران نظارت و كنترل الزم به عمل ميآورد.
سطح سنجه

 الزامي

 ايده ال

 اساسي

گام اجرایي  /مالک ارزیابي

روش ارزیابي

1

نظارت بر اجراي مراقبتهاي موردي 1پرستاري ،توسط سوپروايزرهاي باليني و مدير پرستاري*

بررسي مستند

4

كنترل و نظارت بر اجراي مراقبتهاي موردي براساس گزارشات نوبت كاري سوپروايزري

بررسي مستند

3

تحليل نتايج ارزيابي و در صورت لزوم انجام مداخالت اصالحي توسط مدير پرستاري

بررسي مستند

توضيحات

هدايت كننده

* اجراي مراقبت موردي بر اساس سطوح مراقبتي علمي از جمله انطباق فعاليتهاي پرستاري با سطوح مراقبتي بيماران و توانمندي پرستاران
توصيه  .مدير پرستاري با مشاركت سرپرستاران به منظور ارائه خدمات مورد نياز بيماران ،سطوح مراقبتي را براساس منابع موجود بررسي و
تدوين نموده به كاركنان بخشها/واحدها ابالغ مينمايد .همچنين اجراي مراقبتهاي موردي براساس گزارشات نوبتكاري سوپروايزرها و
بازديدهاي مختلف از بخشها و مندرجات دفاتر تقسيم كار بر اساس توانمندي كاركنان پرستاري ارزيابي و كنترل ميشود.
مدير پرستاري ،سوپروايزرهاي باليني
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سنجه .6روش اجرايي "نحوه تشويق و كنترلهاي انضباطي كاركنان پرستاري" تدوين شده است و كاركنان و مسوالن بخشها از آن اطالع داشته و براساس آن
عمل مينمايند.
 الزامي

سطح سنجه

 ايده ال

 اساسي

گام اجرایي  /مالک ارزیابي

روش ارزیابي

1

تدوين روش اجرايي

4

مشاركت صاحبان فرآيند در تدوين روش اجرايي

مصاحبه

3

شناسايي منابع ،امكانات و كاركنان مرتبط

مشاهده

2

ترتيب و توالي منطقي از آغاز تا پايان روش اجرايي

بررسي مستند

5

تعيين مسئول انجام هريک از سطوح روش اجرايي

بررسي مستند

6

اطالع رساني روش اجرايي به كاركنان مرتبط با استفاده از فايل الكترونيكي

بررسي مستند

7

آگاهي كاركنان مرتبط از روش اجرايي

مصاحبه

6

تامين منابع ،امكانات و كاركنان مرتبط

مشاهده

1

انطباق عملكرد كاركنان مرتبط با روش اجرايي تدوين شده از تاريخ ابالغ

مشاهده

هدايت كننده

ج

2

4

بررسي مستند

مدير پرستاري ،سوپروايزرهاي باليني

مدیریت پرستاری بر نحوه مدیریت تخت اعزام و انتقال بیماران در داخل و خارج بیمارستان نظارت مينماید.

دستاورد استاندارد :

 مديريت بيماران و تختها با رعايت حدود فعاليت و قوانين مرتبط
 ارائه خدمات ايمن به بيماران در زمان انتقال و اعزام

سنجه .1گزارش سوپروايزري در  42ساعت گذشته در ارتباط با مديريت تخت تحليل و در صورت نياز مداخالت اصالحي پيشنهاد و اجراء ميشود.
سطح سنجه

 الزامي

 اساسي

 ايده ال
گام اجرایي  /مالک ارزیابي

روش ارزیابي

1

ثبت گزارش نوبت كاري سوپروايزري درخصوص مديريت تخت با الويت بيماران اورژانس و مشكالت رخداده طي  42ساعت كاري

بررسي مستند

4

بررسي روزانه گزارش نوبت كاري توسط مدير پرستاري و در صورت لزوم پيشنهاد  /انجام اقدامات اصالحي*

بررسي مستند

توضيحات

هدايت كننده

*درمواردي كه مرتبط با عملكرد پرستاري است مستقيما اقدام اصالحي برنامهريزي و اجراء ميشود و در موارد پزشكي با هماهنگي رياست
بيمارستان /كميته اورژانس ،اقدامات اصالحي طراحي و اجراء ميشود.
توصيه  .گزارش نوبت كاري سوپروايزري و مديريت تخت بيماران با الويت بيماران اورژانس و موارد مشكالت رخداده ،مطابق بخشنامه شماره
211/15317د مورخ  1315/5/11ثبت مي شود ،با نتايج تحليل گزارشات ثبت شده در صورت نياز اقدامات اصالحي را پيشنهاد و نسبت به
رفع مشكالت با طرح در كميته اورژانس و تيم مديريت اجرايي اقدام مينمايد.
رئيس  /مديرعامل ،مدير پرستاري ،رئيس بخش اورژانس ،سوپروايزرهاي باليني
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سنجه .4مديريت پرستاري با روش مشخص بر روند جابجايي بينبخشي بيماران نظارت مينمايد و در صورت نياز اقدامات اصالحي پيشگيرانه به عمل ميآورد.
سطح سنجه

 الزامي

 ايده ال

 اساسي

گام اجرایي  /مالک ارزیابي

روش ارزیابي

1

تدوين* روش اجرايي"نظارت بر جابجايي بينبخشي بيماران"

4

مشاركت صاحبان فرآيند در تدوين روش اجرايي

مصاحبه

3

شناسايي منابع ،امكانات و كاركنان مرتبط

مشاهده

2

ترتيب و توالي منطقي از آغاز تا پايان روش اجرايي

بررسي مستند

5

تعيين مسئول انجام هريک از سطوح روش اجرايي

بررسي مستند

6

اطالع رساني روش اجرايي به كاركنان مرتبط با استفاده از فايل الكترونيكي

بررسي مستند

7

آگاهي كاركنان مرتبطاز روش اجرايي

مصاحبه

6

تامين منابع ،امكانات و كاركنان مرتبط

مشاهده

1

انطباق عملكرد كاركنان مرتبط با روش اجرايي تدوين شده از تاريخ ابالغ

مشاهده

توضيحات
هدايت كننده

بررسي مستند

*اين روش اجرايي بر نحوه نظارت و اقدامات اصالحي و پيشگرانه مديريت پرستاري بر جابجاييهاي بينبخشي بيماران متمركز است و
دستورالعمل جابجايي ايمن بيماران در محور مراقبتهاي عمومي باليني استاندارد ب 15-1-پيشبيني شده است.
مدير پرستاري ،سوپروايزرهاي باليني

سنجه .3مديريت پرستاري با روش مشخص بر روند انتقال موقت بيماران جهت اخذ خدمات به خارج از بيمارستان نظارت مينمايد و در صورت نياز اقدامات
اصالحي /پيشگيرانه به عمل ميآورد
سطح سنجه

 الزامي

 اساسي

 ايده ال

گام اجرایي  /مالک ارزیابي

روش ارزیابي

1

تدوين* روش اجرايي "نظارت برانتقال موقت بيماران جهت اخذ خدمات به خارج از بيمارستان بيماران"

4

مشاركت صاحبان فرآيند در تدوين روش اجرايي

مصاحبه

3

شناسايي منابع ،امكانات و كاركنان مرتبط

مشاهده

2

ترتيب و توالي منطقي از آغاز تا پايان روش اجرايي

بررسي مستند

5

تعيين مسئول انجام هريک از سطوح روش اجرايي

بررسي مستند

6

اطالع رساني روش اجرايي به كاركنان مرتبط با استفاده از فايل الكترونيكي

بررسي مستند

7

آگاهي كاركنان مرتبط از روش اجرايي

بررسي مستند و مصاحبه

6

تامين منابع ،امكانات و كاركنان مرتبط

مشاهده

1

انطباق عملكرد كاركنان مرتبط با روش اجرايي تدوين شده از تاريخ ابالغ

مشاهده

توضيحات
هدايت كننده

بررسي مستند

*اين روش اجرايي بر نحوه نظارت و اقدامات اصالحي و پيشگرانه مديريت پرستاري بر انتقال موقت بيماران جهت اخذ خدمات به خارج از
بيمارستان متمركز است و دستورالعمل بر انتقال موقت بيماران جهت اخذ خدمات به خارج از بيمارستان در محور مراقبتهاي عمومي باليني
استاندارد ب 15-1-پيشبيني شده است.
مدير پرستاري ،سوپروايزرهاي باليني
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سنجه .2مديريت پرستاري با روش مشخص بر روند اعزام به ساير مراكز نظارت مينمايد و در صورت نياز اقدامات اصالحي/پيشگيرانه به عمل ميآورد.
سطح سنجه

 الزامي

 ايده ال

 اساسي

گام اجرایي  /مالک ارزیابي

روش ارزیابي

1

تدوين* روش اجرايي "نظارت بر اعزام بيماران به ساير مراكز "

4

مشاركت صاحبان فرآيند* در تدوين روش اجرايي

مصاحبه

3

شناسايي منابع ،امكانات و كاركنان مرتبط

مشاهده

2

ترتيب و توالي منطقي از آغاز تا پايان روش اجرايي

بررسي مستند

5

تعيين مسئول انجام هريک از سطوح روش اجرايي

بررسي مستند

6

اطالع رساني روش اجرايي به كاركنان مرتبط با استفاده از فايل الكترونيكي

بررسي مستند

7

آگاهي كاركنان مرتبط از روش اجرايي

مصاحبه

6

تامين منابع ،امكانات و كاركنان مرتبط

مشاهده

1

انطباق عملكرد كاركنان مرتبط با روش اجرايي تدوين شده از تاريخ ابالغ

مشاهده

توضيحات
هدايت كننده

بررسي مستند

*اين روش اجرايي بر نحوه نظارت و اقدامات اصالحي و پيشگرانه مديريت پرستاري بر اعزام بيماران به ساير مراكز ،متمركز است و رعايت
دستورالعمل ابالغي وزارت بهداشت ،در موضوع اعزام بيماران به ساير مراكز در محور مراقبتهاي عمومي باليني استاندارد ب 15-1-پيشبيني
شده است.
مدير پرستاري ،سوپروايزرهاي باليني

سنجه .5مديريت پرستاري با روش مشخص بر روند مشاورههاي داخل و خارج از بيمارستان نظارت مينمايد و در صورت نياز اقدامات اصالحي  /پيشگيرانه به
عمل ميآورد.
سطح سنجه

 الزامي

 اساسي

 ايده ال

گام اجرایي  /مالک ارزیابي

روش ارزیابي

1

تدوين* روش اجرايي "نظارت بر روند انجام مشاورههاي پزشكي داخل و خارج از بيمارستان"

4

مشاركت صاحبان فرآيند در تدوين روش اجرايي

مصاحبه

3

شناسايي منابع ،امكانات و كاركنان مرتبط

مشاهده

2

ترتيب و توالي منطقي از آغاز تا پايان روش اجرايي

بررسي مستند

5

تعيين مسئول انجام هريک از سطوح روش اجرايي

بررسي مستند

6

اطالع رساني روش اجرايي به كاركنان مرتبط با استفاده از فايل الكترونيكي

بررسي مستند

7

آگاهي كاركنان مرتبط از روش اجرايي

مصاحبه

6

تامين منابع ،امكانات و كاركنان مرتبط

مشاهده

1

انطباق عملكرد كاركنان مرتبط با روش اجرايي تدوين شده از تاريخ ابالغ

مشاهده

توضيحات
هدايت كننده

بررسي مستند

*در اين روش اجرايي نحوه پايش مدت انتظار براي انجام مشاورهها عادي و اورژانس در بخشهاي بستري و بخش اورژانس و اقدامات اصالحي
و پيشگيرانه مورد نظر بيمارستان با محوريت مديريت پرستاري برنامهريزي ميشود.
مدير پرستاري ،سوپروايزرهاي باليني و روساي بخش هاي باليني (معاون آموزشي در بيمارستانهاي آموزشي)
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جمهوری اسالمی ایران
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

راهنمای جامع اعتباربخشی ملی بیمارستان های ایران  /ویرایش سال 5931

سنجه .6مستندات مربوط به نحوه آمادگي نوبت دهي نحوه انجام/نتايج خدمات در واحدهاي پاراكلينيک در اختيار سرپرستاران قرار گرفته است.
 الزامي

سطح سنجه

 ايده ال

 اساسي

گام اجرایي  /مالک ارزیابي

روش ارزیابي

1

اعالم نحوه نوبت دهي ،آمادگيهاي الزم بيماران و زمان نتايج اقدامات توسط واحدهاي پاراكلينيک ،به بخشهاي باليني *

بررسي مستند

4

آگاهي كاركنان پرستاري از نحوه نوبت دهي ،آمادگيهاي الزم بيماران و زمان نتايج اقدامات توسط واحدهاي پاراكلينيک

مصاحبه

*مدير پرستاري براي تحقق اين استاندارد با هماهنگي مسئوالن بخشهاي تصوير برداري ،آزمايشگاه ،بخشهاي اسكوپي و ساير
بخشها ي تشخيصي اطالعات مورد نظر را تهيه و در اختيار سرپرستاران قرار ميدهد.
توصيه .مديريت اجرايي بيمارستان به منظور ارتقاء كيفيت ارائه خدمات و رضايت مندي بيماران و همراهان و همچنين مديريت منابع،
اقدام به شناسايي فرآيندهاي از قبيل نحوه آمادگي /نوبت دهي /نحوه انجام /نتايج خدمات و اقدامات پاراكلينيک با مشاركت مسئوالن
فني واحدهاي پاراكينيک و مديريت پرستاري اقدام نمايد

توضيحات

هدايت كننده

ج

2

5

مديريت پرستاري ،مسئوالن و روساي واحدهاي پاراكلينيک و تشخيصي

مدیریت پرستاری بر نحوه تعامل بخشهای بالیني با سایر بخشها/واحدها نظارت مينماید.

دستاورد استاندارد

 ايفاي نقش تعيين شده در ارائه خدمات سالمت توسط بيمارستان با رعايت حدود فعاليت و قوانين مرتبط
 ارائه خدمات مراقبتي ايمن و با كيفيت و يكپارچه در بيمارستان

سنجه .مديريت پرستاري با روش مشخص بر روند تعامل بخشهاي باليني با ساير بخشها نظارت مينمايد و در صورت نياز اقدامات اصالحي  /پيشگيرانه به
عمل ميآورد.
سطح سنجه

 الزامي

 اساسي

 ايده ال

گام اجرایي  /مالک ارزیابي

روش ارزیابي

1

تدوين روش اجرايي"نظارت بر روند تعامل بخشهاي باليني با ساير بخشها"

4

مشاركت صاحبان فرآيند در تدوين روش اجرايي

مصاحبه

3

شناسايي منابع ،امكانات و كاركنان مرتبط

مشاهده

2

ترتيب و توالي منطقي از آغاز تا پايان روش اجرايي

بررسي مستند

5

تعيين مسئول انجام هريک از سطوح روش اجرايي

بررسي مستند

6

اطالع رساني روش اجرايي به كاركنان مرتبط با استفاده از فايل الكترونيكي

بررسي مستند

7

آگاهي كاركنان مرتبط از روش اجرايي

مصاحبه

6

تامين منابع ،امكانات و كاركنان مرتبط

مصاحبه

1

انطباق عملكرد كاركنان مرتبط با روش اجرايي تدوين شده از تاريخ ابالغ

مشاهده

بررسي مستند

نقش محوري مدير پرستاري در تقويت تعامالت بينبخشي به منظور تسريع و تسهيل در روند ارائه خدمات به بيماران حائز اهميت
توضيحات

است و تدوين يک روش اجرايي موجب سارختارمندي اين اقدامات با رويكردي سيستماتيک شده و انتظار ميرود در گامهاي
اجرايي اين روش شيوههاي تقويت تعامل و رفع موانع همكاري بينبخشي از طريق اقدامات اصالحي و پيشگيرانه پيشبيني شود.

هدايت كننده

مديريت پرستاري ،سرپرستاران
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