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 60/60/31مورخ  5931سال های تابعه دانشگاه در اندیشی مدیران خدمات پرستاری بیمارستاناولین جلسه  هم

با حضور معاونت امور درمان دانشگاه و مدیریت دانشگاه  EDCدر سالن  51صبح لغایت  56روز دوشنبه از ساعت 

ا... مجید با تالوت آیاتی از کالمامور بیمارستانها و تعالی خدمات بالینی و مدیران خدمات پرستاری تابعه دانشگاه 

 ران برگزار گردید:سرود جمهوری اسالمی ایو پخش 

 

  1395بیمارستانهای اتبعه دااگشنه رد سال  اندیشی مدریان خدمات رپستاری هم جلسه اولینجلسه صورت 
 06/02/95مورخ    



معاونت امور درمان دانشگاه با حضور در جلسه ضمن ارج نهادن به  جناب آقای دکتر حسنیجلسه  در ابتدای

های علمی و عملی آنان در ارائه خدمات تخصصی به بیماران موارد ارزش و اعتبار رشته پرستاری و توانایی

 مشروحه ذیل را بیان فرمودند.

در ارتقاء و اصالح فرآیندهای کاری به طوری که سبب تغییر رفتار صحیح کارکنان  *تالش مضاعف مدیران

 گردد.

های مقطعی، محدود و *جایگزینی دیدگاههای سیستمیک، منطقی و قانونمند توسط مدیران به جای دیدگاه

 ای جهت نهادینه نمودن مدیریت اصولی و علمی در فرایند های کاری.سلیقه

 یق و ترغیب جهت ایجاد انگیزه مضاعف در کارکنان.*برقراری سیستم تشو

*تدوین سیاست های کاری و تبیین انتظارات مدیران و مسئولین از کارکنان تحت پوشش و ارزیابی عملکرد 

 آنان براساس انتظارت و سیاست های ابالغی.

 

رهنمودهای ذیل را ارائه مدیر امور بیمارستانها و تعالی خدمات بالینی  آقای دکتر شرق جناب جلسهدر ادامه 

 نمودند:

 گشا خواهد بود.همواره راه ،مسائل و مشکالت حلمدیران در  مشارکت*استفاده از نقطه نظرات و

های وزارت متبوعه را پیگیری دستورالعملها و بخشنامه -نامه هاریزی و جدیت آیینبا برنامه *الزم است مدیران

 و اجرا نمایند.

 نه از نیروی انسانی موجود در اولویت کاری مدیران قرار گیرد.مدیریت و استفاده بهی*

 گردد.*در انتخاب مسئولین حوزه پرستاری از افراد زبده و کارآمد استفاده 

پرستاران های ضمن خدمت کارکنان پرستاری و ارتقاء سطح علمی و عملی بر اثر بخشی آموزش و در نهایت

 تاکید نمودند.

مدیر خدمات پرستاری دانشگاه ضمن خوشامدگویی به حاضرین جلسه  خانم اکبری سرکارسپس در ادامه جلسه 

های ارزیابی نظارتی ارائه مشارکت و همکاری در تدوین چک لیست و 31و تشکر از زحمات آنان در طول سال 

 مودند:ن اشارهخدمات پرستاری، فرم ارزیابی اولیه پرستاری و چک لیست عفونتهای بیمارستانی، به موارد ذیل 



*ارائه گزارش جامع در خصوص برنامه عملیاتی معاونت پرستاری وزارت متبوعه و دانشگاه و تأکید بر مشارکت 

 .های ابالغیجدی مدیران پرستاری تابعه در اجرای برنامه

های لیستبی اولیه پرستاری براساس چکاخدمات پرستاری و ارزی*تأکید بر کنترل و نظارت مستمر بر ارائه 

 رتی و انجام اقدامات اصالحی در راستای رفع نواقصات عملکردی.نظا

های ابالغی مدون و انجام لیست انجام پایش مستمر بر فرآیند کنترل عفونتهای بیمارستانی براساس چک*

 مداخالت پیشگیرانه و الزم.

... نیروهای پرستاری بندی و شیفت -نحوه محاسبه ساعات کارکرد –های پرسنلی *نظارت جدی بر ثبت برنامه

 ( I Shiftدر سامانه هوشمند و جامع مدیریت پرستاری )

-های کارآموزی جهت آموزش مراقبتساله در دوره*لزوم همکاری و مساعدت با فراگیران کمک پرستاری یک

 های اولیه بالینی. 

 نظام سالمت. الینیب وری کارکنانه نامه اجرایی قانون ارتقاء بهرتأکید بر اجرای صحیح مفاد آیین*

 .موجودهای نامههای آنکالی کارکنان پرستاری و نحوه محاسبه ساعات آنکالی براساس آیین*ساماندهی برنامه

 

در خصوص های تابعه و پرسش و پاسخ نظرات مدیران پرستاری بیمارستاندر ادامه جلسه و پس از استماع 

 شرح ذیل اتخاذ گردید:مباحث مطروحه و مشکالت فراروی آنان، تصمیمات به 

 

 

 

   ممصوبات 

 

های ارسالی از دفترپرستاری معاونت لیستکنترل و نظارت مستمر بر ارائه خدمات پرستاری براساس چک-5

 درمان و مستندسازی مداخالت و اقدامات اصالحی انجام یافته.

 مصوبات



بر اساس شاخص های  پزشکی بیماران بستریفرم ارزیابی اولیه پرستاری در پرونده برگه عملیاتی نمودن -0

 .وزارتی

اندازی سامانه هوشمند مدیریت راه مراکز تابعه بر ITموثر مدیران پرستاری و کارشناسان واحدنظارت -9

 .و نحوه شیفت بندی و محاسبه ساعات کاری پرسنلی های پرستاری جهت ثبت برنامه

اکز درمانی در جهت رفع نواقصات و مشکالت قید شده در انجام اقدامات اصالحی توسط مدیران پرستاری مر-1

 پرستاری دانشگاه . امور دفترارسالی از طرف خوراند بازدید گزارشات پس

های کارآموزی گذراندن دورهجهت فراگیران کمک پرستاری یکساله با  مضاعف همکاریمساعدت و لزوم  -1

  .های مراقبتی اولیه بالینیبرنامه آموزشو

  قوانین ابالغی از وزارت متبوعه. براساس ساعات آنکالی ساماندهی برنامه آنکالی نیروهای پرستاری و محاسبه-0

 کارکنان پرستاری به صورت دورهازنحوه ارائه خدمات پرستاری و  در خصوصبیماران  سنجی ازانجام رضایت -7

 دانشگاه.ماه یکبار و ارسال نتایج آن به دفتر پرستاری ای حداقل هر شش

وری کارکنان بالینی نظام سالمت و پرهیز از اعطاء امتیازات خارج نامه قانون ارتقاء بهرهلزوم اجرای دقیق آیین-8

 های بیش ازسقف قانونی و اشتغال همزمان در دو مرکز ارائه خدمات بالینی.کاریاز قانون باالخص اضافه

 .استان تابعه های های شبکهبیمارستانهای مدیریتی پرستاری بازنگری در پست-3

 سوپروایزر و سرپرستار. -مترون های مدیریتی گروه پرستاری از قبیل گیری حق مسئولیت پستپی-56

 و برای سوپروایزرها دانشگاه آتی آموزشیهای پرستاری در برنامهمدیریت  گیری برگزاری دورهپی-55

 . مراکز درمانی سرپرستاران

های پاویون نمودن تجهیزکارکنان گروه پرستاری و نظارت مدیران پرستاری بر  های رفاهیبرنامهگیری پی-50

 پرستاری.

 

 

 


