
 بسمه تعالی

 هم اندیشی مدیران خدمات پرستاری، سوپر وایزر های آموزشی و پرستاران کنترل عفونت 

 غیر دانشگاهی ارومیه بیمارستان های

 

مراکز درمانی خدمات پرستاری، سوپروایزرهای آموزشی و کنترل عفونت جلسه هم اندیشی مدیران  دومین

شبکه   EDCسالن  محل در  بعد از ظهر01لغایت صبح  01روز دوشنبه از ساعت  92/6/29مورخ شمال استان 

خوی و با حضور  ریاست  شهرستان شت و درمانشبکه بهدا مدیریت ه ریاستببهداشت و درمان شهرستان خوی 

و مدیران خدمات پرستاری و کارشناسان دفتر امور پرستاری دانشگاه ، مدیر و خوی هاشمستان قمر بنیبیمار

 سوپروایزرین آموزشی و کنترل عفونت مراکز درمانی شمال استان با تالوت آیاتی چند از کالم ا... مجید برگزار گردید.

ضمن عرض   مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان خوی محمودزادهجناب آقای دکتر در شروع جلسه 

رهنمودهایی را در خصوص  ،رد جمعیخخیر مقدم به حاضرین در جلسه و تاکید بر اهمیت گردهمایی و استفاده از 

 -مبتنی بر عملکرددستورالعمل پرداخت ، پرسنل پرستاریکاری افزایش بار -های تحول نظام سالمتاجرای برنامه

مراکز درمانی و ارتقاء جایگاه و اعتبار پرستاری و بهبود و ساماندهی  فرآیند اعزام مشکالت موجود در فضاهای فیزیکی 

 ارائه نمودند. استان مراکز درمانی تابعهبیماران بین  

ز اقدامات انجام یافته و اهم انتظارات و موارد گزارش مبسوطی اخانم اکبری مدیر پرستاری دانشگاه  در ادامه جلسه

 گیری را به شرح ذیل ارائه نمودند:قابل پی

 

 اقاااقدامات و دستاوردها

 مطابق بر نحوه ارائه خدمات پرستاری مراکز درمانی تابعه دفاتر پرستاری مستمرنظارت  کنترل و  -0

 بصورت یکپارچه. ابالغی از دفتر پرستاری دانشگاه هایلیستچک

به تفکیک واحدهای درمانی در مراکز  نظام پایش و ارزیابی بر نحوه کنترل عفونتهای بیمارستانی برقراری -2

 های اختصاصی ابالغی از دفتر پرستاری دانشگاه.بر اساس چک لیست درمانی استان

 کارشناسان  و آموزشی سوپروایزرهای پرستاری، خدمات مدیران اندیشی همصورتجلسه دومین جلسه  

  1395مراکز درمانی شمال استان آذربایجان غربی در سال  عفونت کنترل

 اقدامات و دستاورد ها



ابالغی از وزارت  هایدستورالعملبر اساس آخرین  پرستار از بیمار های فرم ارزیابی اولیهبرگه استاندارد سازی -3

 .های پزشکی بیمارانمتبوعه در پرونده

  از وزارت متبوعه.بر اساس اصول و ضوابط ابالغی  نویسی پرستاریگزارشبهبود وضعیت  -1

درمانی تابعه و در تمامی مراکز  کارکنان بالینی نظام سالمتوری نامه قانون ارتقاء بهرهآئین اجرای -5

 های پرسنل گروه پرستاری.ساماندهی برنامه

-بررسی میزان رضایتپرستاری و همچنین ارائه مراقبتهای در خصوص نحوه  نظرسنجی از بیمارانانجام  -6

و زمانی شش ماه یکبار  هایبعه در بازهدر مراکز درمانی تا سنل پرستاری از وضعیت شغلی آنانمندی پر

 ارتقای سطح رضایت مندی بیماران و کارکنان.تجزیه و تحلیل کارشناسی آیتم های موجود در راستای 

در مراکز تابعه و تاکید بر لزوم پوشش صد در صدی  ای پرسنل پرستاریپوشش بیمه حرفهاستخراج میزان  -7

 .ای کادر پرستاریبیمه حرفه

 از اردیبهشت ماه سال (I SHIFT)جامع پرستاری راه اندازی سامانه هوشمند مدیریت  تالش مضاعف در -8

ای از مشکالت جاری و استخراج مشکالت برنامه و انعکاس آن به معاونت پرستاری وزارت متبوعه و رفع پاره

 .موجود

 

 ااهم انتظارات

 

در تمامی امورات ای حوزه پرستاری و رعایت اخالق حرفهمسئولین   انهرمدااخالق پاسخگویی شفاف و -0

 .پرستاری

 .مراکز درمانی تابعه در تهای عملی پرسنل پرستاریرعلمی و مها توان روز رسانیهلزوم ارتقاء و ب -2

 .غیر حرفهمشاغل استفاده بهینه از نیروی انسانی پرستاری و پیشگیری از اشتغال پرسنل پرستاری در  -3

  .بیمارستانی و ویژه  اورژانسهای استفاده از پرسنل زبده وکارآمد در بخش -1

   .های حاکمیتی پرستاریتاکید بر عدم بکارگیری نیروهای شرکتی، طرحی و پیام آور در پست -5

 اهم انتظارات



 .لزوم اجرای ضوابط وزارتی فرآیند اعزام بیماران توسط دفاتر پرستاری مراکز درمانی تابعه -6

توسط مدیران خدمات پرستاری و سوپروایزرین در ادامه جلسه و پس از ارائه عملکرد و بیان نقطه نظرات 

 ، تصمیماتی به شرح ذیل جهت اجرا به تصویب رسید:وزشی و کنترل عفونت حاضر در جلسهآم

 

 

 

و  افراد یتمسئول ، با مشخص نمودن عناوین فعالیتها مراکز درمانیپرستاری  دفاترین برنامه عملیاتی تدو -0

 .مربوطههای تاریخ اجرا و ارزیابی

 :، شش ماهه و یکساله توسط دفاتر پرستاری در موضوعاتانجام ارزیابی و ممیزی سه ماهه -2

 .آنهاو انجام مداخالت اصالحی و مستندسازیپرستاری  بر نحوه ارائه مراقبتهایو نظارت کنترل الف:

  .در جهت ارتقاء فرآیندهای کاری پرستاریارزیابی اثر بخشی مراقبتهای  ب:

به تفکیک  از دفتر پرستاری معاونت درمان های ارسالیبر اساس بخشنامهپرستاری رعایت نرم نیروی انسانی  -3

  .های بیمارستانیبخش

 با مسئولین و پرسنل زیر مجموعه خود و خدمات پرستاری مراکز درمانیان مستمر مدیر تشکیل جلسات -1

  .ایاری و انتظارات حرفههای کبیین سیاستتبررسی مسائل و مشکالت پرستاری و 

 .آنها مستندسازی و پرستاری های انضباطی کارکنانتدوین و عملیاتی نمودن تشویق و کنترل -5

و قمر بنی هاشم چایپاره امام خمینی )ره(  -انجام بازدیدهای نظارتی از بیمارستانهای خاتم االنبیاء سلماس -6

ارسال  ووشهید مدنی خوی توسط کارشناس مسئول امور پرستاری شبکه بهداشت و درمان شهرستان خوی 

 .هر سه ماه یکبار گزارش کتبی نتایج بازدید به دفتر پرستاری دانشگاه بصورت فصلی

شهید بهشتی چالدران و شهداء شوط  -پلدشت )ره(های امام خمینیانجام بازدیدهای نظارتی از بیمارستان -7

بصورت دانشگاه  بی نتایج بازدید به دفتر پرستاریماکو و ارسال گزارش کتتوسط دفتر پرستاری بیمارستان فجر

 .هر سه ماه یکبار فصلی

 مصوبات



های ضمن خدمت ارائه شده در پایان مصوب سالیانه و انجام ارزیابی آموزشریزی آموزشی غیرتدوین برنامه -8

 .ط سوپروایزرهای آموزشی و ارسال یک نسخه از آن به دفتر امور پرستاری دانشگاهسال توس

 .های درون بخشیبالینی و کنفرانس  هایساماندهی و اجرای مرتب راند -9

نمرات  و انجام آزمون مجدد از کارکنانی کهستاری پر پرسنل گروهای های بدو خدمت و دورهاجرای آزمون -01

  باشد.تعیین شده میآنان پایین تر از محدوده صالحیت  یهآزمون اول

و  آموزشیهای توسط سوپروایزر به پرسنل پرستاری ارائه شده ضمن خدمت هایارزیابی اثر بخشی آموزش -00

 مراکز درمانی.بالینی و سرپرستاران 

کتبی به دفتر پرستاری فعال شدن کامل فرآیند بیماریابی توسط کارشناسان کنترل عفونت و ارائه گزارش  -02

  .بیمارستان

های بهداشت دست از طریق ترویج رفتارهای اثر بخش توسط کارشناسان کنترل کنترل و نظارت بر شاخص -03

 عفونت.

ی و انجام اقدامات اصالحی در جهت کاهش عفونتها عادی های ویژه وع در بخشیشاهای استخراج عفونت -01

 بیمارستانی.

 





 

 


