
 بسمه تعالی

، جراحی مردان، جراحی زنان، داخلی، اطفال، اتاق ccu،icuبالینی اورژانس، سرپرستار محترم بخش های 

 عمل، همودیالیز

 :سالم علیکم

 
و  به شرح ذیل جهت اجرایی( 1،2،3،4،5،6-5در راستای استاندارد اعتبار بخشی)سنجه ارزیابی عملکرد پرستاری  نحوهاحتراماً ،              

 عملیاتی شدن به حضور جنابعالی ایفاد می گردد. بدیهی است پایش دقیقا بر اساس پروتکل و برنامه ابالغی و مراتب ذیل بطور فصلی بعمل می

 آید.

 

 :صحیح اقدامات پرستاریثبت 

به کلیه بخش ها  و سپس توسط دفتر پرستاری تهیه و تدوین می گردد.ثبت مستندات پرونده ای توسط دفتر پرستاری  استاندارد -

 ابالغ می گردد.

یر اساس ارزیابی های اولیه و مجدد انجام شده برای بیماران، مراقبت های بطور صحیح ثبت مستندات پرونده ای توسط پرستاران  -

 انجام می گردد.درمانی و دارویی انجام شده 

ا، گزارش پرستاری، چک دستورات پزشکی، دستورات سربرگ پرونده هپرونده اعم از ثبت مستندات پرونده ای شامل کلیه برگه های   -

تلفنی، مشاوره های انجام شده ، دستورات دارویی اجرا شده، خدمات پاراکلینیکی انجام شده، مراقبت های پرستاری انجام شده و 

  آموزش یه بیمار و همراه بیمار می باشد.

 توسط دفتر پرستاری انجام می گردد. و چک لیست با تنظیم تیم پایش گرتوسط پرستاران   ثبت مستندات پرونده ایپایش  -

در صورت لزوم برای اصالح موارد اشکال مشاهده شده برنامه مداخله ای توسط دفتر پرستاری تدوین شده و جهت مداخالت الزم به  -

 کلیه بخش ها ابالغ می گردد.

  استاندارد هادر جلسه ابالغ دستورالعمل ها و  حاضرین 

 امضاء دیالیز امضاء CCU-ICU امضاء اورژانس

  سرپرستار بخش

 

  سرپرستار بخش  سرپرستار بخش

  رابط آموزشی بخش

 

  رابط آموزشی بخش  رابط آموزشی بخش

  رابط اعتبار بخش

 

  رابط اعتبار بخش  رابط اعتبار بخش

 

 
 

 امضاء جراحی مردان امضاء داخلی امضاء اتاق عمل

  سرپرستار بخش

 

  سرپرستار بخش  سرپرستار بخش

  رابط آموزشی بخش

 

  رابط آموزشی بخش  رابط آموزشی بخش

  رابط اعتبار بخش

 

  رابط اعتبار بخش  رابط اعتبار بخش

 



 

 امضاء اطفال امضاء جراحی زنان

  سرپرستار بخش

 

  سرپرستار بخش

  رابط آموزشی بخش

 

  رابط آموزشی بخش

  رابط اعتبار بخش

 

  اعتبار بخش رابط

 

 

 

 

 

 

 

 رویا کریمی

 مدیر خدمات پرستاری

 

 

 

  

 


