
                                                   شناسنامه شاخص ها                                                        
 

نسبت دانش آموختگان رشته پرستاری ، هوشبری و اتاق عمل در مقطع کارشناسی و باالتر  شاغل دربخش  تعریف شاخص:

مراقبت پرستاری های بستری و درمانگاه بیمارستان به تخت های موجود ) مجموع تخت های فعال ، ستاره دار و سایر که بیمار 

 دریافت می کند (بیمارستا ن

. 

: وجود تناسب بین کادرپرستاری شاغل به خدمت یا تخت های موجود جهت تامین خدمات  رو اهمیت موضوع و چالش پیش

و مراقبت های جامع پرستاری متضمن انجام صحیح مراقبت ها خواهد شد . لذا تعیین این نسبت ، در برنامه ریزی های آتی 

 تم در جهت ارتفاء و جذب نیروی انسانی اهمیت داردسیس

 . ساختارینوع شاخص )ساختاری ، فرایندی ، پیامدی (: 

 

 کادر پرستار حرفه ای فرمول شاخص: 

 تخت موجود                                

ی و باالتر  شاغل تعریف صورت شاخص:کلیه دانش آموختگان رشته پرستاری ، هوشبری و اتاق عمل در مقطع کارشناس

 دربخش های بستری و درمانگاه بیمارستان 

 

 مجموع تخت های فعال ، ستاره دار و سایر که بیمار مراقبت پرستاری دریافت می کند (تعریف مخرج شاخص: 

 

 آمار موجود در واحد کارگزینی و واحد اطالعات سالمت گیری شاخص:نحوه اندازه

 موجود در واحد کارگزینی و واحد اطالعات سالمتآمار  منبع و گردآورندة شاخص:

 سه ماههبازه زمانی اندازه گیری : 

 

  مدیر خدمات پرستاریفرد مسئول: 

 

 گزارش شش ماهه به دفتر بهبود کیفیت و تیم مدیریت اجرایینحوه و سطح گزارش دهی: 

 

 ماهانه تناوب گزارش دهی: 

 

 های مرتبط گزارش شش ماهه در کمیتهنحوة ارائه بازخورد:. 

 

                                             تعالی بسمه                                                                               

                                              

 نسبت کادر پرستار حرفه ای به تخت :  شاخصعنوان 

 12کد شاخص : 

 

 1400ارديبهشت تاريخ ابالغ : 

 28/01/1400 تاريخ بازبینی:

 دفتر حاکمیت بالینی

   بیمارستان زينبیه خورموج



 به واحد بهبود کیفیت و تیم مدیریت اجرایی ماهه شش گزارش تناوب ارائه بازخورد: 

 

 بهبود و افزایش جذب نیرو : Targetمیزان هدف 

 

 

 کیفیت اطالعات: 
 

 برگزاری کمیته جهت بررسی شاخص و ارائه راه کار الزم برای رفع مشکالت موجود.اقدامات و ابتکارات اجرایی: 

 

 

 

 

 

 خديجه عبدالشاهی )مدير خدمات پرستاری( نام و نام خانوادگی تهیه کننده:

 لیلی مظفری) مسئول واحد بهبود کیفیت( نام و نام خانوادگی تأيید کننده :

 ( رياست بیمارستان ) دکتر علی بهنام مجرد  نام و نام خانوادگی تصويب کننده :

 
 
 


