
 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 معاونت درمان ، مدیریت پرستاری

 یتیریمد موفق یها تجربه گزارشموضوع: 

 یپ ش      عل    و  دا ش        یدرم       یآموزش     مراک      یس        شیپ      یمعرف    عنوووووان: 

 .اول موثر،ف ز عوامل لیتحل:  کرم  ش  

تجربووه هووای موفووق    وگووزارش راسووتای ارتءووای موودیریت  رسووا نوود د  بووه استارووار مووی      

 "تجربووووه ه علوووووم پزشووووکی کرمانشوووواه  ادانشووووگ ، موووودیریت توووودمای پرسووووتاری  موووودیریتی

موزش   ی درم     ی دا ش       عل   و  پ ش    ی کرم  ش      :  آمعرف   ی پ    یش س      ی مراک      

 "معرفی می نماید. ،ف ز اولتحلیل عوامل موثر

 و ،اجرای صمیم گیریت ،یسازمانده ،یزیر برنامه ریمد یاصل فیوظا در علم مدیریت  

 مءایسه یبرا رانیمد توسط کیستماتیس تالش عباری از " کنترل ) پایش ( است . کنترل

 از یاستانداردها دستیابی به  اجزای سیستم برای رسیدن به اهداف سازمانی و عملکرد

در حوزه مدیریت پرستاری با توجه به این نکته مهم که اقدامای  است .  " شده نییتع شیپ

و با مشتریان داتلی و تارجی که عموما ماور  –پرستاری به طور مستءیم سالمت 

جامعه تات پوشش تدمای هستند ، سروکار دارد کنترل اقدامای ) پایش ( بسیار مهم ، 

 :انواع پایش در پرستاری عبارتند از  ب ناپذیر است .ضروری و اجتنا

 )برای پیشگیری از بروز مشکالی(پ یش آیند    ر -1

 و بعد از انجام تدمای (در حین قبل ،)کنترل با نظاری مستءیم  پ یش س   ی -2

 ) کنترل بعد از بروز مشکل برای جلوگیری از تکرار ( پ یش ب زخوردی -3

در راسوووووتای افوووووزایش کیءیوووووت وارتءایمراقبوووووت هوووووای پرسوووووتاری،مدیریت پرسوووووتاری       

 تمرک    بوووا  1331سوووال  عملیووواتی –قووورار دادن ایووون فعالیوووت در برناموووه اجرایوووی   پوووز از

از ابتوووودای سووووال اقوووودام بووووه انجووووام ایوووون   توووودمای پرسووووتاری  ب    ر ا پ       پ     یش س       ی 

بیمارسوووتان تاوووت   23در بازدیووود در طوووول شوووش ماهوووه اول سوووال    32فراگووورد در قالووو   

روز موووورد در  11موووورد بازدیووود شوووبانه و    11نموووود. پوشوووش ) دولتوووی و تصوصوووی(   



گزارشوووووای   .بخوووووش بیمارسوووووتانی موووووورد پوووووایش قووووورار گرفتنووووود      31و  انجوووووام گردیووووود 

سوووه هءتوووه  بالفاصوووله بوووه ریاسوووت و مووودیریت پرسوووتاری مراکوووز ارسوووال و فرصوووتی دو توووا 

ای بووورای اراگوووه گوووزارش پسوووخوراند اقووودامای اصوووالحی داده موووی شود.بررسوووی نتوووای          

اقووودامای اصوووالحی در فووواز دوم ایووون فراگووورد در انتهوووای سوووال موووورد جمووو  بنووودی قووورار     

نءوووور سوووواعت بازدیوووود از مراکووووز   811بوووورای انجووووام ایوووون موووودل پووووایش   تواهوووود گرفووووت .

خصووویم زموووانی بووور اسووواا یوووک لیسوووت فعالیوووت هوووای پوووایش مراکوووز انجوووام گرفوووت .      ت

یوووک لیسوووت مشوووتمل اسوووتاندارد هوووای مراقبتوووی وزارتوووی ، اموووور حءووووقی موووددجویان و         

ده یوووک لیسوووت مشوووتمل  مءووواهیم اصووولی کنتووورل شووو آیوووین ناموووه هوووای اعتبوووار بخشوووی بوووود.   

 بودند بر :

 ماور –انجام مراقبت پرستاری استاندارد مددجو -1

 هتلینگ و تجهیزای پزشکی  -2

 نیروی انسانیمدیریت -3

 رضایتمندی مددجویان  -1

 رضایتمندی کارکنان-5

 مالی مناب  تیریمد -8

نی در سووومر مراکوووز تابعوووه بوووا هووودف افوووزایش اراگوووه      نجوووام پوووایش هوووای سوووکا   ا رایبووو   

بعوووود از اطووووالع بووووه مراکووووز تابعووووه پووووایش هووووا بووووا اسووووتءاده از   مراقبووووت هووووای پرسووووتاری

کارشناسوووووان مووووودیریت پرسوووووتاری دانشوووووگاه علووووووم پزشوووووکی کرمانشووووواه آ ووووواز گردیووووود.  

 

مراحل پایش سکانی  
مدیریت پرستاری  
معاونت درمان 
دانشگاه علوم 

 پزشکی کرمانشاه 

عملیاتی در  -پایش سکانی میدانی :ف ز اول 
 31مراکز تابعه و تالیل گزارشای شهریور 

بررسی نتای  اقدامای اصالحی :ف ز دو  
 31فراگرد در انتهای سال

پایش های سکانی مبتنی بر شاتم :ف ز سو  
تردد ،پرداتت های مبتنی بر عملکرد و تءسیم 

   31نیرو مراکز تابعه اسءند 



بووورای تءویوووت تووویم کارشناسوووی از سوووه نءووور کارشوووناا ارشووود پرسوووتاری در رشوووته هوووای     

نیوووز بوووه شوووا ل در دانشوووگاه تاری داتلوووی جراحوووی اتوووام عمووول ، پرسوووتاری ویووو ه و پرسووو 

بعد از اتموووام فووواز اول آنوووالیز گزارشوووای بوووا اسوووتءاده از  اسوووتءاده شووود.صووووری پووواره وقوووت 

نظوووور ده نءوووور کارشووووناا تبووووره در امووووور پرسووووتاری انجووووام شوووود .در تالیوووول گزارشووووای  

عنووووان بودنووود مولءوووه  25پوووز از بررسوووی مولءوووه هوووای معرفوووی شوووده کوووه بوووال  بووور  پوووایش 

 رح زیر استخراج گردید.های اصلی مربوط به تالیل پایش به ش

 

 

 

                      

                              

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحلیل عوامل 

پ یش س   ی در 

) ف ز پرست ری 

 اول(

پ یش در رد   ا پ   کمبود

               می  ی مدیران پرست ری

) سوپر وای ر و سر 

 پرست ر(

 تیاولو  تقد  افت د  خطر به

 در ب لین پرو د  به مددجو

کمبود دا ش مدیران رد  می  ی 

پرست ری در مدیریت من بع 

ا س  ی پرست ری و مدیریت 

 م لی بخش

 داشتن سیستم اطالع ت 

و  MISمدیریت داخل بخشی

 DSSست دی 



در تشووکیل ایوون مءوواهیم اصوولی مءوواهیم جزیووی دیگووری نیووز دتالووت دارنوود کووه مووی توووان             

بوووه ینووود موووورد از مهوووم تووورین عنووواوینی کوووه بیشوووتر تکووورار گردیوووده انووود بوووه شووورح زیووور       

 اشاره کرد:

 ییجز میمءاه مءاهیم جزیی

 کمبود پرستار به تصوص آقایان-1
 پرستاران  مالی کمبود انگیزه-2
ارایوووووووه تووووووودمای  / عووووووودم مناسوووووووبت  کمبوووووووود -3

 Primary careپرستاری اولیه 
 Caseعووودم انجوووام دقیوووق مراقبوووت مووووردی  -1

method 
 یپرستار جریپروس نادرست انجام -5
 اشتغال ذهنی به امور پرونده بالینی-8
 و تدمای نظافتی کمبود کمک پرستار -1
نارضووووووایتی از عوووووودالت در پرداتووووووت هووووووای    -1

 سامانه قاصدک
 شیپوووا یجوووا بوووه کیوووالکترون شیپوووا بوووه توجوووه -3

  میمستء
 یپرستار یبانیپشت یکاف یفرا نداشتن -11
 کارکنوووان روزآمووود یعلمووو اطالعوووای نداشوووتن-11

 یپرستار
 مددجو یتصوص میحر تیرعا عدم-12

انجام نادرست پروسیجر پرستاری -13  
مددجو به میمستء مراقبت هیارا وقت کمبود -11  
نداشتن برنامه آموزشی مبتنی بر مشکل -15  
عدم استءاده از تدمای پشتیبانی مراقبت پرستاری -18

 داشت مایط و تدمایمانند : مشاوره تغذیه ، به
  نظافتی

آشنایی ناکافی با باران های بیمارستانی ماژور و -11
 مینور
ناکافی پرسنل طرح علمی و عملی آمادگی -11

برای ارایه مراقبت پرستاری  
سن باالی مدیران پرستاری رده میانی  -13  
کمبود مدارک کارشناسی ارشد در مدیان رده  -21

ری میانی پرستا  
عدم استءاده از برگه های جدید ثبت عالیم در -21

 بخش های وی ه 
مستهلک بودن تجهیزای پزشکی -22  
یانیم رده رانیمد یتیریمد دانش کمبود -23  
عدم وجود پایش های مشابه درمدیریت پرستاری  -21

   در سالیان قبل
 تدمای عدم برنامه متمرکز برای استءاده از -25

 مراقبت در منزل
 

 

 

در جموو  بنوودی میووان   ر داد کووه ابایوود ایوون نکتووه مهووم را در ایوون گووزارش مووورد توجووه قوور       

گزارشوووای نیووواز بوووه اقووودام فووووری و اصوووالحی بووور  ه ای ایووون فرآگووورد بوووا توجوووه بوووه  برنامووو

 عباری بودند از :ایش ها بود که پاساا ماهیت سکانی 

 اطالعاتی بومی مدیریت پرستاری   کتشکیل بان -1

، آمووووووزش و  بهوووووره وری پرسوووووتاری فعوووووال سوووووازی واحووووود هوووووای کارشناسوووووی      -2

مووودیریت کموووک پرسوووتاران و کمیتوووه پوووایش مراقبوووت هوووای پرسوووتاری در مووودیریت    

 پرستاری معاونت درمان دانشگاه



 برگوووزاری دوره هوووای نظوووری و عملوووی بووواز آمووووزی رده هوووای کموووک پرسوووتاری     -3

 افتوووووهی سووووواتتار روش از اسوووووتءاده بوووووا افوووووراد یابیارزشووووو اسوووووت ذکووووور بوووووه الزم)

 یپزشووووک علوووووم دانشووووگاه ینیبووووال یمهارتهووووا مرکووووز درOSCE ینوووویع هدفمنوووود

 (.دیگرد انجام کرمانشاه

پرسووووونل بخوووووش هوووووای  داتووووول دانشوووووگاهی  مووووووزیآبرگوووووزاری دوره هوووووای بووووواز  -1

CCU ,ICU    شهرستان های تابعه 

برگوووه هوووای ثبوووت عالیوووم حیووواتی بخوووش هوووای ویووو ه بووور اسووواا        روز آمووود کوووردن   -5

 فرمت وزاری بهداشت و درمان 

اجوورای آیووین نامووه انتخوواب موودیران پرسووتاری صووف تووا سووتاد معاونووت پرسووتاری            -8

اسوووووتءاده از مووووودیران دارای کارشناسوووووی ارشووووود و جووووووان در    وزاری متبووووووع و 

موووووودیر پرسووووووتاری رده میووووووانی سرپرسووووووتار و سوووووووپر   311رده هووووووای میووووووانی )

 .سی ارشد هستند (% کارشنا1وایزر که 

پوووایش هوووای سوووکانی مبتنوووی بووور شووواتم توووردد ،پرداتوووت هوووای       گوووزارش گیوووری  -1

 مبتنی بر عملکرد و تءسیم نیرو مراکز تابعه ) فاز سوم پایش (

مبتنووووی بوووور رفوووو  مشووووکالی   آموووووزش ضوووومن توووودمت    برگووووزاری کارگوووواه هووووای   -1

 ماور   -تاری مددجوسپر

 3برگووووزاری همووووایش یووووک روزه مراقبووووت در منووووزل در سوووومر کووووالن منمءووووه        -3

 آمایش کشوری

دوره الزاموووووی آمووووووزش مووووودیریت بهینوووووه پرسوووووتاری برناموووووه ریوووووزی برگوووووزاری  -11

موووودیران رده میووووانی پرسووووتاری در سوووومر دانشووووگاه علوووووم پزشووووکی      بوووورای تمووووامی  

 کرمانشاه

ایووون پوووایش سوووکانی ضووومن توووداوم پوووایش هوووای مراکوووز و ارایوووه گوووزارش در      دوم  فوووازدر 

هیووووای ریسووووه دانشووووگاه بررسووووی پسووووخوراند گزارشووووای مراکووووز از اقوووودامای اصووووالحی    

 شیپوووووووووووا یریوووووووووووگ گوووووووووووزارش  انجام شده در مراکز انجام می شود و در فاز سوم

 میتءسووو و عملکووورد بووور یمبتنووو یهوووا ،پرداتوووت توووردد شووواتم بووور یمبتنووو یسوووکان یهوووا



انجووووام و ضوووومن ارایووووه گووووزارش بووووه ریاسووووت دانشووووگاه اقوووودامای       تابعووووه مراکووووز رویوووون

 فت .اصالحی انجام تواهد گر


