چک لیست ارزیابی عملکرد مدیر ان خدمات پرستاری بیمارستانها

کد سند :

NM/CL /1--3

تاریخ آخرین بازنگری 95/12/4 :

نام بیمارستان:
ردیف

نام ارزیاب :

تاریخ ارزیابی :

عناوین مورد سنجش

وزن

امتیاز مکتسبه

روش ارزیابی

0-2
پيش بيني برنامه سال جاری( برنامه بهبود کيفيت و برنامه های عملياتي) در دوحيطه باليني و مدیریتي براساس برنامه

1
2
3

بررسی مستندات

5
استراتژیک بيمارستان و نتایج ارزیابي های انجام شده را تدوین مي نماید.
اجرای برنامه ریزی تدوین شده را ارزیابي و پایش مي نماید.
برنامه ی عملياتي آموزش ضمن خدمت کارکنان پرستاری،توانمند سازی ،کارکنان جدید الورود تدوین وپایش مي شود.

5
5

بررسی مستندات
بررسی مستندات

4

برنامه ی عملياتي ارتقاء دانش وآگاهي بيماران ( آموزش بيمار)تدوین و پایش مي شود.

5

بررسی مستندات

5

برنامه عملياتي جهت مدیریت منابع انساني تدوین و پایش مي شود

5

بررسی مستندات

برنامه عملياتي جهت کنترل و نظارت برعملکرد مطلوب کارکنان پرستاری را با مشارکت سوپروایزران باليني تدوین و پایش
مي شود.
برنامه های آموزشي ساليانه کارکنان پرستاری در راستای ایمني بيمار الویت بندی و اجرا ميشود.

4

6
7
8
9

بررسی مستندات نیاز سنجی بر اساس توسعه فردی ،الویتهای آموزشی و

4

مدیر پرستاری بودجه الزم را برای برنامه های آموزش ساليانه پيش بيني و با مشارکت تيم اجرایي اجرای برنامه های مصوب
را نظارت مي نماید .
فرایند نياز سنجي و شناسایي نيازهای آموزشي بيماران و همراهان مشخص و اعالم شده است و اجرا مي شود.

 10الویت بندی برنامه های نيازهای آموزشي بيماران و همراهان در راستای ایمني بيمار مي باشد و اجرا ميشود.

11
12
13

بررسی مستندات
بررسی مستندات

4
4
4

مدیر پرستاری بودجه الزم رابرای برنامه های آموزش بيمار پيش بيني و منابع را تامين وبامشارکت تيم اجرایي بر اجرای
برنامه های مصوب نظارت مي نماید .
مدیر پرستاری بر روند برنامه و اجرای طرح ناب ( نشان اخالق برتر ) نظارت و مداخله مي نماید.

سیاستهای کالن آموزشی

بررسی مستندات
بررسی مستندات
بررسی مستندات

5
بررسی مستندات

4
برنامه راند مدیرپرستاری ازبخشهای مختلف وجودداردو برنامه اجراميشود .

مشاهده برنامه/مستندات اجرای برنامه راند  /مصاحبه با کارکنان پرستاری

4

14
15

برنامه ای برای بازدیدهای سرزده در ایام تعطيل و شيفتهای غير متعارف دارد و اجرا مي نماید (مترون .سوپروایزر آموزش
سالمت و سرپرستاران)
مدیر پرستاری برنامه ماهانه پرسنلي که در نرم افزار وارده شده را پایش مي نماید.

18
19
20

3
مستندات نتایج ارزیابی و زمان تایید برنامه توسط مترون در نرم افزار

3

 16مدیر پرستاری اجرای برنامه عملياتي سرپرستاران را پایش مي نماید.

17

مشاهده برنامه و گزارش بازدیدهای رده های مختلف /

3

رضایتمندی بيماران از عملکرد کادر پرستاری را ارزیابي مي نماید و در صورت لزوم برنامه اصالحي تدوین مي شود.

4
رضایمتندی کارکنان پرستاری راارزیابي مي نماید و در صورت لزوم برنامه اصالحي تدوین مي شود.

مشاهده نتایج ارزیابی حداقل یک نوبت در سال  /مستندات برنامه اصالحی

4
مدیر پرستاری برنامه ارزیابي رعایت حریم خصوصي بيماران دارد و اجرا مي نماید.

مشاهده /مصاحبه /مستندات نتایج ارزیابی حداقل دو نوبت در سال /

4
مدیر پرستاری برنامه ارزیابي رعایت  Dress codeکادر پرستاری ،دارد و اجرا مي نماید.

4

 22مدیر پرستاری در انتقال و جابجایي بخش محل خدمت وپيشنهاد انتصاب کارکنان نقش فعال و موثر دارد .

3

بانک اطالعاتي جامع و به روز در خصوص مدیران رده های مختلف پرستاری بيمارستان موجود است .
یکي از روش های برآورد نيروی انساني که توسط گروه مدیریت اجرایي مشخص شده است توسط مدیر پرستاری به همه

24

هریک از بخشها لحاظ مي شود
رعایت توازن در بکارگيری کارکنان از نظر ترکيب رده های شغلي و سابقه افراد و تعداد آنها در برآورد نيروی انساني

27

بررسی مستندات /مصاحبه
بررسی مستندات /مصاحبه

پرستاری بیمارستان
بررسی مستند و مصاحبه

2
بررسی مستندات /مصاحبه با سرپرستاران

4
بررسی مستند و مصاحبه

4
بررسی مستند -مشاهده و مصاحبه

بخشهای مختلف بيمارستان صورت ميپذیرد.
تخصيص و چينش نيروهای موجود بخشها در هر نوبت کاری ،متناسب با برآورد کمي و کيفي نيروی انساني و حجم کاری و

4

ویژگيهای افراد موجود در بيمارستان ،انجام ميشود.

4

28

اصالحی

مشاهده بانک اطالعاتی جامع و به روز از مدیران مختلف رده های

4

بخشها اعالم شده است .
برآورد کمي و کيفي نيروی انساني توسط سر پرستاران بخشهای انجام و به دفتر پرستاری توسط سر پرستاران گزارش مي
25
شود .
تحصيالت ودارد.
چه زماني نياز
مهارت،و در
تجربه،مشاغلي
برای چه
مهارتهایي،
تخصص
با چه
سایر معيارهای کيفي در برآورد نيروی انساني مورد نياز
سابقه،
توانمندی،
کيفيومانند
معيارهای

مستندات برنامه اصالحی
مشاهده نتایج ارزیابی حداقل چهار نوبت در سال  /مستندات برنامه

 21مدیر پرستاری رویه ای مکتوب جهت حفظ و نگهداشت نيرو ی پرستاری دارد .

26

مشاهده نتایج پایش برنامه ها حداقل دو نوبت در سال
مشاهده نتایج ارزیابی حداقل دو نوبت در سال  /مستندات برنامه اصالحی

4

23

نوبت کاری

بررسی مستند و مشاهده و مصاحبه

یک نسخه از فهرست نوبت کاری بخشها با ذکر نام و سمت کارکنان که به تایيد مدیر پرستاری رسيده است در دفتر

29
پرستاری وجود دارد.
فهرست اطالعات کارکنان شامل؛ نام و نام خانوادگي ،تلفن تماس ،سمت سازماني و آدرس با رعایت اصل محرمانه بودن و
 30سطح دسترسي در دفتر پرستاری وجود دارد.

بررسی مستندات

3
بررسی مستندات

3

هر یک از پرسنل باليني در طول  24ساعت ،حداکثر  12ساعت به طور متوالي به ارائه خدمت ميپردازند.

31

بررسی مستندات برنامه های نوبت کاری پرسنل بخش های مختلف/

3
مدیریت پرستاری صالحيت نيروهای پرستاری جدیدالورود را بررسي و در صورت تایيد نسبت به بکارگيری و چينش آنها در

32

بخش های باليني اقدام مي نماید.
روشي مشخص برای انتقال تجربيات افراد با سابقه به روش استاد -شاگردی به افراد جدیدالورود وجود دارد.

مصاحبه با کارکنان
بررسی مستندات ارزیابی صالحیت نیروهای جدید بخش های مختلف و

4

مصاحبه ( تمامی پرستاران انتقالی به بخشها ) توسط سرپرستاران
بررسی مستندات /مصاحبه

33
3
34
35

حداقل یک فرد جانشين مسئول بخش با تفویض اختيارات به دفتر پرستاری ازهمه بخش ها معرفي شده اند.

3
فلوچارت فرآیند جانشين پروری و انتخاب جانشين برای مسئولين دربيمارستان که توسط تيم مدیریت اجرایي تهيه شده است
و اجرا مي شود.
مالکهای چهارگانه تحصيالتي ،دانشي ،مهارتي و تجربه توسط سازمان باالدستي و یا توسط تيم مدیریت اجرایي بيمارستان

36
37
38

بررسی مستندات

در مورد انتخاب وانتصابِ مسئوالن بخشهاتعيين و ابالغ شده است
مالک های چهارگانه تحصيالتي ،دانشي ،مهارتي و تجربه درانتخاب وانتصابِ مسئوالن پرستاری بخشها لحاظ مي گردد.

بررسی مستندات

2
بررسی مستندات  ،مصاحبه

2
بررسی مستندات  ،مصاحبه

3
مدیریت پرستاری معيارهای ادامه یا اتمام خدمت را طبق قوانين تهيه و در دسترس کارکنان قرار داده است

بررسی مستند و مصاحبه

3

 39فرایند مشخص برای ارزیابي عملکرد کارکنا ن پرستاری مشخص شده است .

4

ارزیابي صالحيت نيروهای واحدهای مختلف توسط سرپرستاران و تحليل نتایج ارزیابي عملکرد و اقدامات اصالحي

بررسی مستند و مصاحبه
بررسی مستند ومشاهده و مصاحبه

40
41

سرپرستاران انجام مي شود.
مدیر پرستاری انطباق عملکرد با نتایج و برنامه های اصالحي را انجام مي دهد.

4
بررسی مستند و مشاهده

4

42
43
44
45
46

مدیر پرستاری حداقل مهارتهای عمومي باليني و صالحيت حرفه ای پرستاران با توجه به فعاليتهای هر بخش و شرح
وظایف راتهيه و اطالع رساني کرده است.
چک ليست ارزیابي مهارتهای عمومي باليني پرستاران توسط مدیر پرستاری با مشارکت سوپروایزر آموزشي تهيه و ابالغ

4

شده است.
کارشناسان خبره بخش ها با معيارها تعيين شده شناسایي و تعيين شده اند .

4

51
52
53
54
55

بررسی مستند ومشاهده و مصاحبه

ارزیابي مهارت های عمومي باليني کارکنان پرستاری جدید توسط سرپرستار/کارشناس خبره بخش صورت مي پذیرد.

بررسی مستند ومشاهده و مصاحبه

4
حداقل های مهارت های ارتباطي کارکنان با توجه به شرح وظایف توسط مدیر پرستاری تهيه و اطالع رساني شده است .

بررسی مستند ومشاهده و مصاحبه

4

48

50

بررسی مستند ومشاهده و مصاحبه

4

چک ليست ارزیابي صالحيت و مهارتهای ارتباطي پرستاران توسط مدیر پرستاری با مشارکت سوپروایزر آموزشي تهيه و
47
ابالغ شده است
ارزیابي مهارت های ارتباطي کارکنان پرستاری جدید توسط سرپرستار/کارشناس خبره بخش صورت مي پذیرد

49

بررسی مستند ومشاهده و مصاحبه

بررسی مستند ومشاهده و مصاحبه

4
بررسی مستند ومشاهده و مصاحبه

4
مدیر پرستاری حداقل مهارتهای تخصصي باليني صالحيت حرفه ای پرستاران با توجه به فعاليتهای هر بخش و شرح

بررسی مستند ومشاهده و مصاحبه

وظایف تهيه و اطالع رساني کرده اند( اورژانس  -اتاق های عمل و)...
مدیر پرستاری حداقل مهارتهای تخصصي بخش های ویژه صالحيت حرفه ای پرستاران با توجه به فعاليتهای هر بخش و

4

شرح وظایف تهيه و اطالع رساني کرده اند( CCU , ICU , PICU , NICUدیاليز و)...
چک ليست ارزیابي مهارتهای تخصصي باليني پرستاران توسط مدیر پرستاری با مشارکت سوپروایزر آموزشي تهيه و ابالغ

4

شده است
ارزیابي مهارت های تخصصي باليني کارکنان پرستاری جدید توسط سرپرستار/کارشناس خبره بخش صورت مي پذیرد

4

بررسی مستند ومشاهده و مصاحبه

بررسی مستند ومشاهده و مصاحبه

بررسی مستند ومشاهده و مصاحبه

4
مراجع مراقبتي پرستاری حداقل ساليانه بازنگری و به بخش های باليني توسط مدیر پرستاری ابالغ مي گردد.

بررسی مستند ومشاهده و مصاحبه

5
رعایت اصول مراقبت پرستاری بر اساس مراجع مراقبتي توسط سوپروایزران و مدیر پرستاری پایش و کنترل مي گردد.

بررسی مستند ومشاهده و مصاحبه

5
مداخالت اصالحي بر اساس نتایج ارزیابي ها توسط مدیر پرستاری با مشارکت پرستاران انجام مي گيرد.

بررسی مستند /مصاحبه

4

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

روش ثبت اقدامات و مراقبت های پرستاری به صورت ساليانه بازنگری و توسط مدیر پرستاری به بخشهای باليني
اعالم ميشود.
روش ثبت اقدامات و مراقبتهای پرستاری در بخش ها توسط سوپروایزر باليني و مدیر پرستاری ارزیابي مي شود

بررسی مستند /مصاحبه

4
بررسی مستند /مصاحبه

4
مداخالت اصالحي بر اساس نتایج ارزیابي ها ی ثبت اقدامات و مراقبتهای پرستاری توسط مدیر پرستاری با مشارکت
پرستاران انجام مي گيرد.
روش اجرایي"نظارت بر اداره امور بخش های باليني" تدوین شده است  (.با مشارکت صاحبان فرایند )

بررسی مستند /مصاحبه

4
4

روش اجرایي"نظارت بر اداره امور بخش های باليني" تدوین شده ابالغ و منابع و امکانات الزم برای آن فراهم شده است .

بررسی مستند /مصاحبه

4
نظارت بر اجرای مراقبت های موردی بر اساس سطوح مراقبتي بيماران و توانمندی پرستاران انجام مي شود .

بررسی مستند /مصاحبه

4
مدیر پرستاری با مشارکت سرپرستاران بر اساس منابع موجود سطوح مراقبتي را مشخص و به کارکنان واحدها ابالغ نموده
است
تحليل نتایج ارزیابي اجرای مراقبتهای موردی انجام و بر اساس آن مدیر پرستاری برنامه مداخله ای اصالحي تدوین مي کند.

بررسی مستند /مصاحبه

5
بررسی مستند /مصاحبه

4
روش اجرایي نحوه تشویق و کنترل های انظباطي کارکنان پرستاری با شناسایي منابع و امکانات ومشارکت صاحبان فرایند
تدوین و ابالغ شده است
تشویق و کنترل های انضباطي منطبق با روش اجرایي تدوین شده اجرا مي شود .

بررسی مستند /مصاحبه

4
بررسی مستند /مصاحبه

4
بر عملکرد سرپرستاران ،که پایش و کنترل عملکرد پرستاران بخش را در زمينه "ارزیابي های اوليه پرستاری انجام داده اند

66
67
68

مستندات ارزیابی سرپرستاران بخش های مختلف /مستندات پایش ارزیابی

نظارت مي نماید
بر عملکردسرپرستاران ،که پایش و کنترل عملکرد پرستاران بخش را مطابق "مراجع مراقبتي پرستاری" انجام داده اندنظارت

4

مي نماید
بر عملکردسرپرستاران ،که پایش و کنترل عملکرد پرستاران بخش را در زمينه "روش ثبت صحيح اقدامات و مراقبت های

4

پرستاری"انجام داده اند نظارت مي نماید
ارزشيابي عملکرد سرپرستاران و سوپروایزران تحت نظر را (طبق حدود انتظارات رده های مختلف ) بطور مستمر (حداقل هر
69
سه ماه) انجام ميدهد.
مدیریت پرستاری بر نحوه اجرای مراقبت های موردی ،بویژه تناسب سطح مراقبتي و توانمندی پرستاران نظارت و کنترل الزم

70

بررسی مستند /مصاحبه

را بعمل مي آورد.

سرپرستاران توسط مدیر پرستاری /مصاحبه با سرپرستاران
مستندات ارزیابی سرپرستاران بخش های مختلف /مستندات پایش ارزیابی
سرپرستاران توسط مدیر پرستاری /مصاحبه با سرپرستاران
مستندات ارزیابی سرپرستاران بخش های مختلف /مستندات پایش ارزیابی

4

سرپرستاران توسط مدیر پرستاری /مصاحبه با سرپرستاران
مشاهده مستندات ارزشیابی سرپرستاران و سو پروایزران

4
مشاهده /مستندات نظارت و کنترل بر مراقبتهای موردی  /مصاحبه با

4

پرستاران در خصوص متناسب بودن سطح مراقبتی و توانمندی پرستاران

گزارش سوپروایزری در 24ساعت گذشته در ارتباط با مدیریت تخت و مشکالت رخ داده ثبت مي شود.

71

مستندات گزارش مدیریت و تحلیل تخت و برنامه های مداخله ای 24

4
مدیر پرستاری گزارش سوپروایزری را بررسي و درصورت لزوم اقدام اصالحي را در مورد موارد مرتبط با عملکرد پرستاری

72
73
74
75
76
77
78
79
80

بررسی مستند /مصاحبه

انجام مي دهد.
روش اجرایي نظارت بر جابجایي بين بخشي بيماران با مشارکت پرستاران و شناسایي منابع و امکانات و کارکنان مرتبط

4

تدوین و ابالغ شده است .
مدیریت پرستاری با روش مشخص بر روند جابجایي بين بخشي بيماران در داخل بيمارستان ،نظارت مي نماید و در صورت

4

نياز اقدامات اصالحي/پيشگيرانه به عمل مي آورد.
روش اجرایي نظارت بر روند مشاوره های داخل و خارج ازبيمارستان با مشارکت کارکنان و شناسایي منابع و امکانات تدوین

4

و ابالغ شده است ( مدت انتظار مشاوره هم در آن معين شده است ).
مدیریت پرستاری با روش مشخص بر روند مشاوره های داخل و خارج ازبيمارستان ،نظارت مي نماید و در صورت نياز اقدامات

4

اصالحي/پيشگيرانه به عمل مي آورد.
روش اجرایي نظارت بر انتقال موقت بيماران جهت اخذ خدمات به خارج از بيمارستان با مشارکت کارکنان و شناسایي

4

منابع و امکانات تدوین و ابالغ شده است .
مدیریت پرستاری با روش مشخص بر روند انتقال موقت بيماران جهت اخذ خدمات به خارج از بيمارستان ،نظارت مي نماید و

5

در صورت نيازاقدامات اصالحي/پيشگيرانه به عمل مي آورد.
روش اجرایي نظارت بر اعزام بيماران به سایر مراکز با مشارکت کارکنان و با شناسایي منابع تدوین و ابالغ شده است

4

بررسی مستند /مصاحبه
مستندات نظارت مدیر پرستاری بر روند جابجایی بین بخشی بیماران /
تحلیل نظارتها  /برنامه مداخله ای
بررسی مستند /مصاحبه

مستندات نظارت مدیر پرستاری بر روند مشاوره های داخلی وخارجی /
تحلیل نظارتها  /برنامه مداخله ای
بررسی مستند /مصاحبه
مستندات نظارت مدیر پرستاری بر روند انتقال موقت بیماران به خارج
بیمارستان /تحلیل نظارتها  /برنامه مداخله ای
بررسی مستند /مصاحبه

5
مدیریت پرستاری با روش مشخص بر روند اعزام بيماران نظارت مي نماید و در صورت نيازاقدامات اصالحي/پيشگيرانه به

بررسی مستند /مصاحبه

عمل مي آورد.
مدیر پرستاری با هماهنگي مسئوالن بخش های تصویر برداری و ازمایشگاه و بخش های اسکوپي و ...نحوه نوبت دهي ،

4

و آمادگي ها ی الزم و زمان آماده شدن نتایج را تهيه و در اختيار سرپرستاران مي گذارد .
کارکنان از نحوه آمادگي ،نوبت دهي ،نحوه انجام /نتایج خدمات در واحدهای پاراکلينيک آماده شده است.

5

81
82

ساعته( مشاهده مستندات حداقل  3روز غیر متوالی ) سوپروایزران

بررسی مستند /مصاحبه

مستندات مربوط به نحوه آمادگی ،نوبت دهی ،نحوه انجام ،نتایج خدمات در

4
مدیریت پرستاری بودجه ساليانه الزم را براساس برنامه های عملياتي و فعاليت های پرستاری ،برآورد و ردیف های صرف

واحدهای پاراکلینیک /مصاحبه با سرپرستاران
مشاهده تفاهم نامه  ،مستندات پیشنهاد بودجه  ،مستندات بودجه تخصیص

83
بودجه را به صورت مکتوب با مشارکت سرپرستاران الویت بندی تعيين و در جلسات تيم اجرایي مطرح مي نماید.
 84تصویب بودجه تخصيص یافته توسط تيم حاکميتي انجام مي شود.

5
5

یافته ،ردیف های صرف بودجه ،
مستندات و مصاحبه

نيازهای اعالم شده از طرف سرپرستاران برای اجرای وظایف کاری تعيين شده ،توسط مدیریت پرستاری اولویت بندی و

مستندات اعالم نیازهای اعالم شده از طرف سرپرستاران  /اولویت بندی

85
86
87

نیازهاتوسط مدیر پرستاری /پیگیری و تامین منابع مورد نیازتوسط مدیر

درخواست شده وپيگيری الزم به منظور تامين منابع به عمل مي آید.
معيار های کيفي و پرداخت مبتني بر عملکرد مزایای غيرمستمرکارکنان پرستاری که توسط مدیریت اجرایي تهيه شده است

5

در دفتر پرستاری موجود و به کارکنان پرستاری اعالم شده است .
مدیر پرستاری مزایای غير مستمر کارکنان را براساس معيارهای کيفي تعيين شده توزیع مي نماید.

5

پرستاری /مصاحبه با سرپرستاران
بررسی مستندات معیارهای عادالنه تعیین شده برای توزیع

مصاحبه با کارکنان رده های مختلف در خصوص عادالنه بودن نسبی توزیع

4

مجموع امتیازات
درصد کل
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0

