کد سند NM/CL /28-2

"فرم انتخاب سرپرستار نمونه"
نام و نام خانوادگي:
آخرين مدرك تحصيلي:

پست سازماني :

سابقه خدمت :
بيمارستان:

تاريخ بازنگري89/4/22:
نوع استخدام :

تاريخ تکميل :
امتياز
محورها

رديف

امتياز
کسب
شده

قوانين و

1

مقررات(ان
ضباط
اداري)

2

اخالق حرفه
اي

ورود به موقع در شیفت کاری

0-1

خروج به موقع در شیفت کاری

0-1

استفاده از پوشش مناسب برطبق ضوابط اداری( لباس فرم مناسب -عدم استفاده از 0-1
زیورآالت -الک ناخن-آرایش)
عدم وجود اخطار یا توبیخ کتبی مشمول موارد آیین نامه انضباطی

0-1

معرفی خود به بیمار و الصاق کارت شناسایی

0-1

رعایت انصاف و عدالت در ارتباط با بیماران بدون توجه به جنسیت ،ملیت،نژاد و مذهب

0-1

رعایت رازداری و حفظ محرمانگی اطالعات همکاران

0-1

رعایت رازداری و حفظ محرمانگی اطالعات بیماران

0-1

رعایت حریم خصوصی همکاران

0-1

رعایت حریم خصوصی بیماران

0-1

برقراری ارتباط موثر با همکاران

0-1

برقراری ارتباط موثر با بیماران و همراهان

0-2

احترام به همکاران در همه رده ها

0-1

رعایت انصاف و عدالت در برنامه ریزی شیفت های کاری

0-1

مسئولیت پذیری

0-1

انتقادپذیری

0-1

توانایی انجام کار تیمی نظیرحضور فعال در تیم احیاء

0-1

شرکت در آموزش ها( سمینارها ،کنگره های خارج بخشی و درون بخشی) جهت ارتقاء سطح 0-1
آگاهی و عملکرد خود

وظايف حرفه

3

اي و
تخصصي

مهارت و تسلط به دستورالعمل های بالینی و روش های اجرایی

0-1

رعایت اصول ایمنی براساس دستورالعمل ها و روش های اجرایی

0-1

رعایت مبانی کنترل عفونت براساس دستورالعمل ها و روش های اجرایی

0-1

پیش بینی نیاز های واحد مربوطه از نظر امکانات  ،تجهیزات موجود و لوازم مصرفی و پیگیری 0-1
جهت تامین آن
مشارکت فعال در گزارش دهی خطاهای بیمارستانی

0-1

همکاری در تهیه بسته های آموزشی در زمینه شغلی

0-1

ارزشیابی مستمر خدمات ارائه شده توسط کادر تحت سرپرستی

0-1

شرکت در جلسات مدیران پرستاری و ارائه نیازهای کارکنان ،مددجویان و بیماران جهت 0-1
بهبود وضعیت
راهنمایی و آگاه سازی پرسنل جدیدالورود

0-1

نظارت بر سالمت تجهیزات مورداستفاده بخش

0-1

همراهی با پزشک در ویزیت های بخش

0-1

نظارت بر نظافت بخش

0-1

تغییرو تحویل بخش به موقع

0-1

راند روزانه بخش

0-1

برگزاری راندهای آموزشی برای پرستاران بخش

0-1

نظارت بر حسن اجرای کلیه خدمات پرستاری در واحد مربوط

0-1

مشارکت در پژوهش ها و تحقیقات کاربردی پرستاری

0-1

همراهی و ارائه گزارش دقیق هنگام بازدید مسئولین مافوق و گروه های بازرسی

0-1

همکاری در زمان شیفت های نامتعارف

0-1

احساس تعلق سازمانی و پایندی به اهداف سازمانی

0-1

جمع امتياز

93

