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.شده است  

 

  چک لیست  
  راند آموزشی

  

  : .......................بخش  :   .......................تاریخ ارزیابی

روش   موارد ارزیابی  عنوان
  خیر  بلی  ارزیابی

نحوه ثبت 
گزارش 

پرستاري در 
  پرونده

     دو پرونده  .بصورت تایپی ثبت شده استکلیه مستندات با خودکار آبی یا 
     دو پرونده  . نام، نام خانوادگی و شماره پرونده در باالي برگ گزارش پرستاري ثبت شده است

اصالح "یا  "اشتباه"گزارشات پرستاري بدون خط خوردگی و الك گرفتگی است یا در صورت خط خوردگی، کلمه 
و در پایان گزارش، تعداد موارد خط خوردگی با حروف ذکر شده و سپس امضاء، مهر و  نوشته شده در باالي آن "شد

  .باشد سمت فرد ثبت شده
  دو پرونده

    

      دو پرونده  .گزارشات پرستاري بصورت خوانا و متوالی نوشته شده و فضاي خالی بین آنها نیست
      دو پرونده  .نشده استاستفاده ... از واژه هاي مبهم مثل خوب، نرمال، متوسط و 

      دو پرونده  .اشاره شده است...) نظیر آزمایشات، رادیوگرافی، ویزیت پزشک و (انجام اقدامات خاص به ساعت 
پایان گزارش با یک خط مستقیم به گونه اي بسته شده باشد که جایی براي اضافه کردن نمی باشد و همچنین نام، 

  .نیز وجود داشته باشدسمت و زمان ثبت گزارش و امضاء 
  دو پرونده

    

، پیگیري انجام به موقع آزمایش ها و سایر اقدامات الزم با توجه به برنامه و ...عالئم حیاتی، میزان جذب و دفع و 
  .دستورات مراقبتی بیمار ثبت گردیده است

  دو پرونده
    

 توضیحات کافی داده شده است) عینی و ذهنی عالیم حیاتی ، سطح هوشیاري ، عالیم ( در مورد وضعیت عمومی بیمار 

.  
      دو پرونده

      دو پرونده  . در مورد وضعیت تغذیه بیمار با معیارهاي قابل اندازه گیري توضیحات کامل داده شده است
      دو پرونده  ) ... درصورت وجود اسهال ،تعداد دفعات، رنگ و قوام و( در مورد وضعیت دفع بیمار توضیحات کافی داده شده است

      دو پرونده  .توضیحات الزم ذکر شده است.... ) و  N.G.Tتجویز اکسیژن ، سوند فولی ، ( در مورد وضعیت درمانهاي تهاجمی مثل 
      دو پرونده  .به فرآیند آموزش و یادگیري بیمار اشاره شده است 

راه مصرف ، زمان اجراي دارو ،  نام دارو ، دوز ،با ذکر شکل فرآورده دارویی ، ( دستورات دارویی دقیق ثبت شده است 
  ) امضاء پرستار

  دو پرونده
    

      دو پرونده  . در ثبت گزارشات رعایت شده است) براساس مشکل بیمار ( مداخالت پرستاري 
     دو پرونده  .پیشرفت برنامه مراقبتی و ارزیابی بیمار در هر شیفت در پرونده ثبت گردیده است

      دو پرونده  .را دارد* پرستاري بدو پذیرش مشخصات الزمگزارش 
نتایج کلیه اقدامات پاراکلینیکی، مشاوره ها و ارزیابی هاي پرستاري که به اطالع پزشک رسانده شده در گزارش ثبت 

  .گردیده است
 دو پرونده

    

دیگوکسین وریدي، انسولین، اولین دوز آنتی انواع مخدرها، خون و فرآورده هاي خونی، (داروها و فرآورده هاي پر خطر
به تایید و ) بیوتیک هاي وریدي، ترکیبات تغذیه کامل وریدي،دوزهاي کودکان از ویال هاي چند دوزي و کلرور پتاسیم

  .امضاء دو کارشناس پرستاري رسیده است

     دو پرونده

 دو پرونده
    

ثبت اطالعات 
در پرونده و 
فلوچارت 

  بیماران

پزشک با ثبت تعداد موارد به حروف و درج ساعت و تاریخ توسط چک کننده امضاء شده و سپس با یک خط  ستوراتد
و در صورت خط خوردگی، تعداد موارد  مستقیم بگونه اي بسته شده است که جایی براي اضافه کردن دستورات نباشد

 . خط خوردگی با حروف ذکر شده و سپس امضاء، مهر و سمت فرد ثبت شده باشد

 دو پرونده

    

به تائید و امضاء دو کارشناس پرستاري  در چک دستورات پزشک، در صورت تجویز داروها و فرآورده هاي پر خطر،
  .رسیده است

  دو پرونده
    

     دو پرونده  . عالیم حیاتی و اطالعات خواسته شده در برگ چارت و در محل خود بطور دقیق و با رنگ استاندارد چارت شده است
     چارتدو   .  )فقط براي بخش بستري( مشخصات بیمار روي کلیه چارت هاي زیر پاي بیمار ثبت شده است 

     چارتدو   . در کاردکس مطابقت دارد  فواصل کنترل عالیم حیاتی وضعیت بیمار در چارت زیر پاي بیمار با دستورات داده شده
      دو پرونده  . می شودمیزان وزن کنترل شده روزانه در برگ مخصوص یاداشت 

 دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کاشان



  

  : توضیحات

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 

  آموزش پرستاري

  چک لیست راند آموزشی

 روش  موارد ارزیابی  عنوان
  ارزیابی

  خیر  بلی

نحوه ثبت در 
کاردکس و 
استفاده از 

  کاردکس

  . وجود داردخط مشی دارو دادن در ابتداي کاردکس، 
مشاهده دو 

  کاردکس
    

  . در ابتداي کاردکس، دستورالعمل نحوه ثبت در کاردکس وجود دارد
مشاهده دو 

  کاردکس
    

  . موارد ثبت شده در کاردکس خواناست
مشاهده دو 

 کاردکس

    

به  6-12-18-24مثالً (.ید شده است قه جاي فاصله زمانی دستورات، ساعت انجام هر دستور پزشکی ب
  Q6h)  جاي

مشاهده دو 
 کاردکس

    

  . تاریخ شروع دارو کامل ثبت شده است و  مشخصات کامل دارو شامل نام دارو ، راه استفاده ، دوز ، ساعت
مشاهده دو 

 کاردکس

    

  . بیماري یا علت بستري ثبت شده استدر محل تشخیص ، تشخیص 
مشاهده دو 

 کاردکس

    

به دستور پزشک  در ستون دستورات پزشک ، کلیه تستهاي تشخیصی و پاراکلینیکی و اعمال تهاجمی که تنها
  . قابل انجام است قید شده است

مشاهده دو 
 کاردکس

    

  . اشاره شده است .مجاز به انجام آن می باشد در ستون مداخالت پرستاري به چهار دسته اقداماتی که پرستار 
مشاهده دو 

 کاردکس

    

درصورت ( از کارتهاي هشدار دهنده بنا به ضرورت و باتوجه به وضعیت بیمار بطور درست استفاده شده است 
  . )موجود نبودن ، آگاهی پرسنل سؤال شود

مشاهده دو 
 کاردکس

    

نام بیمار ، شماره تخت ، نام پزشک ( شامل اطالعات خواسته شده بیماران داراي کارت مشخصات باالي سر 
  . منطبق با خود بیمار می باشند) معالج ، تاریخ بستري و تشخیص و یا علت بستري 

بررسی دو 
  مورد

    

        . کاردکس با پرونده بیمار مطابقت داردمشخصات 

  ارزیابی
  آموزشی

      مشاهده  . بصورت مدون و مکتوب در بخش وجود دارد برنامه آموزشی متناسب با نیازها براي پرسنل
     مشاهده  . در بخش در دسترس پرسنل است..... دستورالعمل راهنماي استفاده از تجهیزات پزشکی مثل الکتروشوك و 

     مشاهده  . رهاي عمومی و اختصاصی در بخش در دسترس پرسنل استیجدستورالعمل راهنماي انجام پروس
     مشاهده  . آموزشی متناسب با نیاز پرسنل در بخش وجود داردبورد 

آموزش همراه بیمار بصورت مدون و برنامه ریزي شده در حین پذیرش ، حین بستري و هنگام ترخیص انجام 
  .می گیرد 

مصاحبه با 
  همراه

    

     مشاهده  .پیام آموزشی در بورد آموزشی نصب شده است
     مشاهده  .موجود استآموزشی در بخش هاي  پمفلت

     مشاهده  .کنفرانس ماهانه در برنامه پرسنلی مشخص شده است
     مشاهده  ).       یژالنس الزامی استوریوي و همو- وجود پوسترهاي احیاء قلبی(آموزشی در بخش موجود است  هايپوستر

      مصاحبه  .پرسنل جدیدالورود از محتواي مجموعه توجیهی بدو خدمت آگاهی دارند
     مصاحبه  .پرسنل از شرح وظایف عمومی و تخصصی خود آگاهی دارند

     مصاحبه  .اطالع دارندبخش  ) راهنماي بالینی(پرسنل از محتواي گایدالین 
     مصاحبه  ).باالخص بیماریهاي شایع(پرسنل اطالعات الزم در مراقبت از بیماران بستري در بخش را دارند 

     مصاحبه  ).شایع داروهايباالخص (ر بخش را دارند خصوص داروهاي مصرفی دپرسنل اطالعات الزم در 
      مصاحبه  .تجهیزات تخصصی موجود در بخش را می دانندپرسنل نحوه کار با 


