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س ساعت روز دوشنبه رأهای تابعه دانشگاه اندیشی مدیران خدمات پرستاری بیمارستاندومین جلسه هم

معاونت امور درمان دانشگاه، مدیر نظارت و اعتبار بخشی ، سرپرست و با حضور   28/10/94مورخ  صبح 10

مدیران خدمات پرستاری، سوپروایزر های آموزشی و پرستاران ، کارشناسان دفتر امور پرستاری دانشگاه

 با تالوت آیاتی چند از کالم ا... مجید برگزار گردید:  EDCسالن مراکز درمانی تابعه در  عفونت کنترل

حضور فعال شرکت ضمن تشکر از  قائم مقام معاون درمان و مدیر نظارت و اعتبار بخشیدر ابتدای جلسه 

را اولویت کاری  شفاف و اعاده سالمتی به بیماران ارائه خدمات با کیفیت ، پاسخگویی، در جلسه کنندگان

اونت درمان بر شمردند و مدیران خدمات پرستاری ، سوپروایزرهای آموزشی و پرستاران کنترل عفونت را وسیاست مع

بندی در امورات درمانی و مراقبتی و حفظ شان اولویت دانسته وسه ضلع اصلی در ارائه خدمات مطلوب به مددجویان 

رتقای آگاهی ا، آموزش به بیمار وصحیح اط برقراری ارتبرعایت اصول اخالقی و حرفه ای، مراجعین و بیماران ، 

 هایتوسط کمیته گیرانهپیشو انجام اقدامات یابی ول ایمنی در کنترل عفونت ، بیماررعایت اصکارکنان و بیماران، 

  نمودند.های بیمارستانی را از انتظارات مسئولین بیان عفونت کنترل

رهنمودهایی در خصوص اجرای بازدیدهای جامع که بصورت تیمی توسط کارشناسان  معاونت امور درماندر ادامه 

با این تیم و  جدی همکاریارائه و از مدیران حاضر در جلسه در خصوص  ،نظارتی حوزه درمان انجام  می گیرد

موجود در فرایند  همینطور جدیت در رفع مشکالت و پاسخگویی شفاف به پس خوراند های اعالمی لزوم

ایشان با اشاره به این که آموزش ها در محیط و  تاکید نمودند. و انجام اقدامات مداخله ای و اصالحی ای جاریه

ن توسط وزارت دانش آموختگابه بررسی صالحیت بالینی  ،حتی دانشکده ها از اثر بخشی مطلوبی برخوردار نمی باشد

اظهار امیدواری کردند که آموزش  تئوری و نظری به آموزش پراتیک و عملی تبدیل و در  و متبوعه اشاره نموده

 .  گردد  این موضوع لحاظگیری دانش جویان بکار

خوش آمد گویی به حاضرین در جلسه و با تاکید بر اجرای ضمن  سرپرست دفتر پرستاری دانشگاهسپس 

در سه ماهه  را گزارش عملکرد دفتر پرستاری دانشگاه ،  10/8/94 مدیران در تاریخ هم اندیشی قبلی مصوبات جلسه

گیری جدی مدیران پرستاری در راس و سایر مسئولین  حوزه کنترل و نظارت مستمر و پی و اظهار نمودندارائه  اخیر

 برخوردار است. ییاز اهمیت ویژه اپرستاری در ارتقاء ارائه مراقبت ها و خدمات پرستاری 

به   بیمارستان ها مدیران پرستاری، سوپروایزرین آموزشی و پرستاران کنترل عفونتدر ادامه جلسه 

تفکیک مراکز درمانی با محوریت اقدامات اصالحی انجام یافته در خصوص پس خوراند های بازدیدهای نظارتی دفتر 

های پرستاری، ن، تجهیز پاویو 94رستاری در سال پرستاری  دانشگاه ، انجام آموزش های ضمن خدمت پرسنل پ

 ، به بحث و ارائه نظرات پرداختند .نظارت بر  عفونت های بیمارستانی اقدامات و مداخالت الزم در جهت کنترل و

 28/10/94مورخ  ومین جلسه هم اندیشی مدریان خدمات رپستاری بیمارستان اهی اتبعه دااگشنه د



 تصمیمات به شرح ذیل جهت اجرا اتخاذ گردید: در جلسه استماع نظرات حاضرین تبادل نظر و در خاتمه بعد از

 

 

 

 

 

و چک لیست ارزیابی نحوه ارائه مراقبت های پرستاری توسط دفتر پرستاری دانشگاه  پیش نویس تهیه و تدوین -1

 اجرای یکپارچه آن در سطح استان بعد از جمع آوری نظرات مدیران پرستاری مراکز درمانی تابعه.

ودن آن برگه فرم ارزیابی اولیه پرستاری توسط دفتر پرستاری دانشگاه و عملیاتی نم پیش نویس تهیه و تدوین -2

 .پس از اخذ نظرات مدیران پرستاری واحدهای تابعه

مکاتبه با وزارت متبوعه در خصوص بازنگری و ترمیم میزان صعوبت کاری دفاتر پرستاری مراکز درمانی با توجه  -3

 اختصاصی آنان.به وسعت وگستردگی وظایف 

 -یریتی حوزه پرستاری از قبیل متروندهی ردیف های سازمانی پست های مدتاکید بر لزوم بازنگری و سامان -4

 سوپروایزر و سرپرستار 

انجام مکاتبات الزم با حوزه ریاست محترم دانشگاه در خصوص برخورداری مسئولین واحدهای بیمارستانی اعم از  -5

  .و پشتیبانی ازمزایای حق مسئولیت و طرح موضوع در هیات رئیسه دانشگاه یدرمان

ه در خصوص تبدیل ردیف سازمانی پرستار کنترل عفونت به سوپروایزر کنترل عفونت مکاتبه با وزارت متبوع -6

 توسط دفتر پرستاری دانشگاه

های مربوط به نحوه نمره دهی به بخش رضایت مسئول از کارکنان در پرداخت طرح نوین تعیین ضوابط وآیتم -7

های ستاری جهت اجرای یکنواخت در واحدران پردانشگاه و ارائه نظرات مدی یامور بیمارستانها توسط دفتر پرستار

   .تابعه دانشگاه

نرم نیروی انسانی پرستاری به صورت استانی و به تفکیک بخشهای مختلف بیمارستانی توسط دفتر پرستاری  ارائه -8

 .آن توسط مدیران خدمات پرستاری کردن ییدانشگاه و  برنامه ریزی اصولی در خصوص اجرا

پرستاری توسط  فاتراطالعاتی جامع نیروهای گروه پرستاری و تدوین برنامه عملیاتی اختصاصی دوجود بانک  -9

 .مدیران خدمات پرستاری بیمارستانهای تابعه

ایام   -شب   -استفاده بهینه از پرسنل پرستاری متبحر و مجرب در شیفت های کاری غیر متعارف )عصر  -10

 رستاری ارائه شده به بیماران تعطیل( به منظور ارتقاء کیفی خدمات پ

تاکید بر عدم استفاده از نیروهای شرکتی پرستاری در پست های مدیریتی در راستای اجرای  دستورالعمل  -11

 وزارتی خرید خدمات  پرسنل گروه پرستاری

ظیم برنامه های قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی و پرهیز از تن اجراییتاکید بر اجرای کامل دستورالعمل  -12

عصر و   –های طوالنی مدت و یا شیفت های صبح   off -ساعت 80ت و اضافه کاری بیشتر از ساع 12یش از  بکاری 

 شب ثابت

های پرستاری و ارائه گزارش ات تخصیصی به تجهیز نمودن پاویونکرد اعتبارگیری و نظارت بر هزینهپی -  13

 امور درمان  تاقدامات انجام یافته به معاون

 مصوبات



 

 

دفتر پرستاری دانشگاه از  سرپرست و کارشناسان گیری گزارشات پس خوراند بازدید  انجام یافته توسطپی -14

نقاط  رفع گیری وی در راستای اصالح موارد قابل پیسوی مدیران پرستاری مراکز تابعه و انجام اقدامات مداخله ا

 ضعف ارزیابی

های اورژانس بیمارستانی به منظور نظارت بر ارائه خدمات موثر سوپروایزرین در بخشاستقرار و حضور فعال و  -15

 اثر بخش به مراجعین این بخش حیاتی و افزایش سطح رضایت مندی آنان

نظارت جدی دفاتر پرستاری مراکز تابعه  بر رعایت ضوابط و مقررات اداری از قبیل رعایت شئونات اسالمی در  -16

 ، عدم استفاده از زیور آالت و استفاده اصولی کارکنان از تلفن همراه اداری فاده از یونیفرمنحوه پوشش و است

حضور فیزیکی و دخالت موثر سوپروایزر کشیک در فرآیند اعزام بیماران به منظور اجرای دقیق ضوابط وزارتی و  -17

 افت خدمات تخصصی مورد نیاز                                                     تسهیل در انتقال به موقع بیماران به مراکز درمانی واجد شرایط جهت دری

و  فعال سازی کمیته کنترل عفونت در مراکز درمانی و انجام فرآیند کنترل و نظارت برنحوه بیماریابی و پیگیری -18

 بیمارستانی  ای با مشارکت پزشکان مربوطه در راستای مهار عفونت هایاقدامات مداخله انجام

همسو و هم جهت بودن نحوه  نظارت سوپروایزرین آموزشی با سوپروایزرین بالینی مراکز در خصوص ارتقاء  -19

 سطح آموزشی کارکنان و بیماران

بخشهای  مستمر های ارائه شده و کنترل و پایشیزرهای آموزشی بر اثر بخشی آموزشنظارت جدی سوپروا -20

 در بعد آموزش درمانی

 


