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روز یکشنبه  10/08/94های تابعه دانشگاه در تاریخ اندیشی مدیران خدمات پرستاری بیمارستاناولین جلسه  هم

، مدیر نظارت و اعتبار بخشی، سرپرست امور پرستاری دانشگاه امور درمان تحضور معاونصبح با  10از ساعت 

 EDCدر سالن  دانشگاه، کارشناسان دفتر امور پرستاری و مدیران خدمات پرستاری مراکز درمانی سطح استان

 برگزار گردید:با تالوت آیاتی چند از کالم ا... مجید و پخش سرود جمهوری اسالمی ایران دانشگاه 

ستاری جایگاه پردر خصوص اهمیت و ارزش واالی بیانات مبسوطی دانشگاه  عاونت امور درمانمدر ابتدای جلسه 

های پرستاری، ارتباط ضرورت ارتقاء سطح علمی و دانش فنی پرستاران در ارائه مراقبت ارائه نموده و اظهار داشتند

های نظارتی موثر و مستمر مدیران ستمصحیح و موثر با بیمار با محوریت پاسخگویی اخالق مدارانه، لزوم برقراری سی

 غیرساعاتهای غیرمتعارف وخدمات پرستاری بر عملکرد پرسنل گروه پرستاری تحت پوشش باالخص در شیفت

ای و پرهیز از هرگونه های حرفهمبنای قوانین موجود در تمامی فعالیت راداری )عصر و شب و تعطیل(، رعایت عدالت ب

از اهمیت وزارتی نظام سالمت در جهت تحقق اهداف  هاهای کاری و برنامهاتخاذ سیاستعدالتی در تبعیض و بی

 .استبرخوردار  یایویژه

بر استخراج مشکالت و ارائه راهکارهای الزم و اعتبار بخشی و جناب آقای دکتر شرق مدیر محترم نظارتسپس 

مدیران پرستاری در بهبود عملکردی مراکز  های نظارتیتأثیر گذار بودن برنامه وانعکاس آن به حوزه درمان 

 مندی بیماران تأکید داشتند.درمانی و رضایت

 10/08/94اندیشی مدریان خدمات رپستاری بیمارستان اهی دااگشنهی رد سطح استان  مورخ  جلسه همصورت 



 

یل با صبه تفرا های کاری حوزه دفتر امور پرستاری دانشگاه اهم برنامه سرپرست امور پرستاری دانشگاهدر ادامه 

محوریت ارتقاء سطح علمی پرستاران و ایجاد مجموعه منسجم و پاسخگو و متعهد در حوزه پرستاری و نظارتهای 

 ارائه نمودند.اثر بخش و کیفی و پرهیز از بی عدالتی و تبعیض 

در  مراکز درمانی دانشگاهی سطح استان در نهایت پس از ارائه گزارش عملکرد توسط مدیران خدمات پرستاری

 جهت اجرا بحث و بررسی کارشناسی تصمیماتی به شرح ذیل، بعد از مشکالت موجود و تبیین جاریطی سال

 اتخاذ گردید:

اندیشی مدیران و کارکنان در راستای افزایش سطح تعامالت برگزاری مرتب و مستمر جلسات هم-1

راهکارهای علمی و صورتجلسات بررسی مشکالت و ارائه پیشنهادات و  و مستندات مثبت و سازنده

 عملی موثر در جهت ارتقاء کمی و کیفی خدمات پرستاری 

تدوین و عملیاتی نمودن اجرای بازدیدهای نظارتی جامع و مستمر مدیران خدمات پرستاری بر -2

های اورژانس و ویژه بیمارستانی و مستند سازی تحلیل عملکرد واحدهای تحت پوشش باالخص بخش

 مداخالت اصالحینتایج نظارت و پایش و 

های آموزشی پرسنل پرستاری با محوریت نیاز سنجی واقعی و کاربردی در نظارت جدی بر برنامه-3

 ای پرسنل گروه پرستاریهای حرفهجهت ارتقاء توانمندیهای علمی و مهارت

  وری کارکنان بالینی توسط مدیران خدمات پرستارینامه ارتقاء بهرهنظارت بر رعایت دقیق آیین-4

بر مدیریت بهینه فرآیند اعزام بیماران و مداخالت مستقیم و موثر مدیران پرستاری در  نظارت-5

 های وزارتی مربوطه.اجرای ضوابط و دستورالعمل

بکارگیری نیروهای پرستاری در حیطه تخصصی و واحدهای درمانی و پرهیز از اشتغال در ضرورت  -6

 غیر حرفه.



کارکنان و برخورد منطقی و اصولی با پرسنل تحت امر و ایجاد محیط توجیه  -یت در کارهافشفا-7

  و رفع موانع موجود امن خدمتی

مند نمودن سیستم نقل و انتقاالت باالخص تمدید طرح پرسنل پرستاری با اولویت ارزیابی نظام-8

  آنانعملکردی 

 اداری  و رفتاری توجه به آموزش عملی کارکنان جدیدالورود در ابعاد مختلف عملکردی،  -9

ارتقاء فرآیندهای کاری و ارائه راهکارهای موثر و اصالحی در جهت رفع نقاط ضعف عملکردی -10

 احتمالی.

التحصیالن دانشکده شجویان پرستاری و فارغهای عملی دانو مهارتلزوم بازنگری سطح دانش -11

 و همکاری معاونت های ذیربط. با مشارکت خصوصاً دانشگاه آزاد اسالمی های پرستاری و پیراپزشکی

دانشگاه و  یو سرپرستار در مراکز درمان رهای سازمانی سوپروایزها و پستکمبود ردیفپیگیری -12

و معاونت  از طریق هماهنگی با معاونت امور درمان های موجود با نیازهای مراکزدن ردیفنمومتناسب 

 توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

نماینده شرکت  م توسعه مدیریت و منابع دانشگاه،هماهنگی با معاونت محترلزوم تشکیل جلسه -13

نیروهای  مربوط بهمشکالت  رفع خرید خدمات گروه پرستاری و معاونت امور درمان در خصوص

 شرکتی پرستاری

 لهای رفاهی برای پرسنل پرستاری باالخص در مشاغبرنامه در خصوص برنامه ریزیو بینی پیش -14

 اری سخت پرست

و موازین پزشکی در  رعایت طرح انطباق لزومکمبود پرسنل پرستاری مرد و پیگیری تأمین -15

 .فعالیتهای پرستاری


