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  :  ارتقاء سطح ارائه خدمات باليني به بيماران بخش اورژانس-1

  مدون هاياساس استانداردها و چك ليست بازديد و كنترل نحوه ارائه خدمات باليني به بيماران بخش اوژانس بر –الف 

  بكارگيري نيروهاي با تجربه وتوانمند در بخش اورژانس -ب

  ارائه مدلهاي مراقبتي جديد براي افزايش ميزان رضايتمندي بيماران بستري -پ

  وساير ملزومات مورد نياز بخش  Safety Box –كنترل ترالي احياء -ت

  اي كادر شاغل در بخش با همكاري مركز توسعه ومطالعات آموزش پزشكي برگزاري دوره هاي آموزشي مناسب بر-ث

  جداسازي بخش اورژانس بستري و سرپايي در بيمارستانهايي كه امكانات آن را دارا ميباشند-ج

  ريزي پرسنلي براساس استاندارد نسبت پرستار به بيمار براي ارائه خدمات مناسب به بيماران توجه به برنامه-چ

نظرسنجي از نحوه ارائه خدمات باليني به بيماران بخش اورژانس و بازخورد آن به بيمارستان و ارائـه مـداخالت   تهيه  -ح

  مورد نياز جهت افزايش رضايتمندي

  :  ارتقاء سطح ارائه خدمات باليني به بيماران بخش هاي ويژه -2

  ارائه مدل هاي مراقبتي جديد از بيماران بخشهاي ويژه -الف

  هاي مورد نياز  نظارت و بررسي عملكرد پرسنل بخشهاي ويژه با استفاده از چك ليست كنترل ، -ب

  در بخشهاي ويژه و دوره ديده  بكارگيري نيروهاي توانمند -پ

  برگزاري دوره هاي آموزشي تخصصي بخشهاي ويژه براي توانمند سازي پرسنل پرستاري  -ت

  ام پرسناران شاغل در سمينارها و دوره هاي آموزشي خارج استانهمكاري و فراهم نمودن تمهيدات الزم براي اعز -ث

  تهيه فيلمهاي آموزشي با همكاري واحد سمعي بصري براي ارتقاء دانش و مهارتهاي كادر درماني شاغل دربخشهاي ويژه -ج

  مندي بيمارانرستار به بيمار براي ارائه بيشتر خدمات باليني و افزايش رضايتكنترل ونظارت نسبت استاندارد پ -چ

  :توانمند سازي مديران خدمات پرستاري و كادر درماني  -3

انجام نيازسنجي آموزشي براي ارائه به مركز مطالعات وتوسعه آموزش پزشكي  جهت تـدوين دوره هـاي آموزشـي     -الف

  مورد نياز كادردرماني

مديريتي آنـان بـا همكـاري وزارت تابعـه و     برگزاري كارگاه هاي مورد نياز مديران پرستاري جهت تقويت بنيه علمي و  -ب

  مركز مطالعات دانشگاه

  تهيه تمهيدات الزم براي شركت مديران خدمات پرستاري و كادر درماني  در سمينارها و كارگاههاي خارج از استان  -پ

  برنامه ريزي جهت  بازديد مديران پرستاري از دانشگاههاي خارج از استان-ت

  هاي آموزشي براي مطالعه پرسنل درماني در اوقات فراغت در بيمارستانها  CDي و تهيه كتب ، مجالت علم -ث

نظارت و كنترل نحوه برگزاري دوره هاي آموزشي وسمينارهاي درون بخشي توسـط سـوپروايزرهاي آموزشـي  بـا      -ج

  بازخورد مورد نياز

  : رعايت اصول طرح انطباق موازين شرعي در بيمارستانها-4

  براساس طرح انطباق  ارت برنحوه تقسيم نيروي درماني در بخشهاكنترل و نظ -الف

  كميته طرح انطباق بيمارستانها وكمك در رفع مشكالت مطروحه گزارشات مطالعه وبررسي  -ب

  انجام كارپژوهشي در زمينه نحوه رعايت اصول انطباق دربيمارستانهاي تابعه وبررسي موانع آن  -پ

مارستانها درخصوص رعايت طرح انطباق جهت بيماران وموجود بـودن  ملزومـات مـورد    بازديد از بخشهاي مختلف بي -ت

  نياز آن در برخي از بخشها 

  : تقويت وبهينه سازي كميته هاي مختلف بيمارستاني -5

  بررسي و مطالعه گزارشات كميته هاي مختلف بيمارستاني و همكاري در جهت رفع مشكالت احتمالي-الف

  ن كميته ها از نظر اهميت آنان در بيمارستان با تاكيد برضرورت اجراي مصوبات كميته ها اولويت بندي نمود -ب

گزارشـات مكتـوب و مصـوبات     بازديـدهاي مـورد نيـاز و بررسـي     كنترل و نظارت بر نحوه تشكيل كميته ها با انجام  -پ

  اجرائي 

  رستاني و عملي نمودن مصوبات مكميته هافراهم نمودن تمهيدات مورد نياز براي تشكيل جلسات كميته هاي  بيما -ت

  

  

  



  : پرستاري دربيمارستانهامستمر برنحوه ارائه خدمات باليني همگام با استانداردهاي پايش نظارت و -6

  بازديدهاي روزانه وشبانه جهت انجام بررسيهاي مورد نياز از نحوه ارائه خدمات باليني به بيماران -الف

شـده بـراي انجـام صـحيح پروسـه هـاي مراقبتـي و ارائـه آن بـه مـديران پرسـتاري            تهيه چك ليست هاي استاندارد  -ب

  جهت اجراء  بيمارستانها

  رل نحوه ارائه خدمات باليني با ارسال بازخورد آن با هدف اصالح مشكالتكنت-پ

  تقسيم نيروهاي رسمي وطرحي طبق نياز واقعي بيمارستانها-ت

تاري به منظور تدوين برنامه ها ، بررسي مشكالت مطروحه و اعالم اهـداف  تشكيل جلسه ماهانه با مديران خدمات پرس -ث

  و انتظارات دفتر پرستاري از مراكز درراستاي برنامه هاي معاونت محترم امور درمان 

  ارسال كتب و جزوات مورد نياز به بيمارستانها در جهت ارائه آخرين الگوي مراقبتي از بيماران  -ج

  . تشويق و قدرداني از پرسنل كوشايي كه در ارائه خدمات باليني به بيماران تالش وافري داشته اند -چ

  : تقويت و ارتقاء روابط خارج دانشگاهي با بيمارستانهاي استاني و خارج استاني-7

  ير دانشگاهي تدوين برنامه هاي دوره اي بازديد مديران خدمات پرستاري از بيمارستانهاي دانشگاهي و غ -الف

   ي غيردانشگاهيتشكيل جلسات به منظور تبادل تجارب ، اهداف و برنامه هاي مديران خدمات پرستاري در بيمارستانها -ب

شركت در جشن ها وبرنامه هاي بيمارستانهاي غيردانشـگاهي بـه منظـور مسـتحكم نمـودن ارتباطـات درون وبـرون         -پ

  سازماني 

پرسنل پرستاري بيمارستانهاي غيردانشگاهي به منظور ايجاد حسن روابط بـرون   همكاري و تدريس در جهت آموزش -ت

  سازماني وبه روز نمودن اطالعات علمي آنان همگام با بيمارستانهاي دانشگاهي

بازديد مديران خدمات پرستاري از بيمارستانهاي دانشگاههاي منتخب وبرتر خارج از استان بـه منظـور الگـوبرداري از     -ث

  اي سازنده وقابل اجراء آنان در سطح بيمارستانهاي استان  برنامه ه

شركت در جلسات ساالنه و فصلي دفتر امور پرستاري وزارت تابعه بـه منظـور آگـاهي از برنامـه هـا واهـداف وزارت        -ج

  تابعه در دانشگاهها

  : هاي حوزه معاونت درمانتدوين برنامه هاي استراتژيك مقابله با بحران در بيمارستانها همگام با ساير واحد  -8

همكاري در تهيه تدوين استراتژي حوزه معاونت درمان و شرح وظايف گروه هاي هدف با توجه به قطب چهارم بودن  -الف

  استان

  تشكيل كميته بحران در بيمارستانها با همكاري مديران خدمات پرستاري  -ب

بحران در بيمارستانها به منظور آمـادگي پرسـنل درمـاني در     طراحي و اجراء برنا مه هاي آموزشي در زمينه مقابله با -پ

  مواقع ضروري

  بازديد از دانشگاههاي مادر كه در زمينه بحران اقدامات مهمي را طراحي و اجراء نموده اند  -ت

  هاي آموزشي در زمنيه مراقبتهاي درماني مورد نياز در بيمارستانها    CDارسال جزوات و  -ث

  بار مانور عملياتي براي سنجش ميزان آمادگي پرسنل در برابر حوادث غيرمترقبهانجام حداقل يك -ج

  نظارت برنحوه آمادگي تجهيزات و ملزومات مورد نياز براي تقيت كميته بحران بيمارستاني -چ

  :افزايش ميزان رضايتمندي كادر درماني  تالش در جهت  -9

  نمونه بيمارستانها برگزاري جشن روز پرستار و تقدير از پرستاران -الف

  فرهنگي با دادن جوايز به افراد برتر –برگزاري مسابقات علمي  -ب

  همكاري با واحد امور فرهنگي حوزه معاونت دانشجويي جهت تشكيل وشركت پرسنل پرستاري در اردوهاي فرهنگي-پ

  بررسي مشكالت كادر درماني با حضور در بيمارستانها  -ت

...) كارانـه و  -افزايش حقو صعوبت كاري -مانندساعت كار( برون سازماني پرسنل درماني انعكاس و پيگيري مشكالت  -ث

  به دفتر امور پرستاري وزارت تابعه وساير ارگانهاي ذيريط

اضـافه كـار و غيـره بـراي پرسـنلي كـه درزمنيـه هـاي ممـورد نيـاز  بـا             -تالش جهت اخذ امتيازاتي چون آف هفتگـي  -ج

  يمارستان خود همكاري مينماينددفترامورپرستاري استان وب

  ماه يكبار از تمامي مراكز و آناليز اطالعات موجود  6انجام رضايت سنجي پرسنل درماني بيمارستانها به صورت  -چ

  ارسال بازخورد رضايت سنجي پرسنل به بيمارستانها وارائه پيشنهاد يا مداخله  در جهت حل مشكالت درون سازماني -ح



   

ي پژوهشي كاربردي و انجام مداخالت مورد نيـاز بـراي افـزايش سـطح  ميـزان رضـايتمندي بيمارانـاز        ارائه طرح ها -10

  : خدمات بيمارستانها

برگزاري كارگاههاي روش تحقيق جهت آشنايي پرسنل پرستاري با اصول تحقيق با همكاري مركز مطالعات وتوسـعه   -الف

  آموزش پزشكي

آموزشـي در خصـوص فـراهم نمـودن تمهيـدات الزم بـراي ارائـه طـرح هـاي           نظارت بر نحوه فعاليت سوپروايزرهاي -ب

  پزوهشي از سوي پرسنل درماني در بيمارستانها

تشكيل جلسات ضروري با سوپروايزرهاي آموزشي بيمارستانها براي بررسي مشـكالت و موانـع پـژوهش در مراكـز      -پ

  تابعه

  نظارت بر فعاليت كميته پژوهشي بيمارستاني  -ت

ه طرح هاي پژوهشي از سوي اعضاء دفتر پرستاري استان با اولويت بندي نمودن طرح هـا و ارائـه نتـايج آن بـه     ارائ -ث

  مسئولين ويا ارائه مقاله در سمينارهاي داخل و خارج استان 

  همكاري با ساير واحد هاي دانشگاهي به منظور ارائه طرح هاي پژوهشي مورد نياز  -ج

  : ) Self Care(بيمار به منظور ارتقاء سطح سالمت و آموزش مراقبت از خود تشكيل تيم هاي آموزش به -11

خـط   تـدوين  برگزاري جلسات با مديران و سوپروايزرهاي آموزشي بيمارستانها به منظور تعيين اهـداف آمـوزش ،    -الف

  مشي وسايربرنامه هاي مورد نياز

  طريق سوپروايزرهاي آموزشي و رابطين آموزشي بخشهاتعيين نيازهاي آموزشي بيماران در كليه بيمارستانها از  -ب

  بازديد از نحوه اجراي آموزش به بيماردربيمارستانهاتوسط كادر درمانيكنترل ، نظارت و  -پ

  بازديد از بيمارستانهاي دانشگاهي خارج استان كه در زمنيه آموزش به بيمار موفق بوده اند  -ت

  زمنيه نحوه اجراي آموزش به بيمار هاي آموزش در  CDارسال جزوات كتب و  -ث

  ارائه الگوي جديد و مناسب در بيمارستانها از نحوه اجراي آموزش به بيمار  -ج

  : )بازپديد -نوپديد( تدوين استراتژيهاي مورد نياز براي كنترل عفونتهاي بيمارستاني وساير بيماريهاي واگير-12

و بيمـاري  ، سرپرستاران و پرستاران كنترل عفونت در مـورد اهميـت   با مديران و همكاري تشكيل جلسات مورد نياز  -الف

  و تجيهزات موردنياز در مواقع بروز بيماريهاي عفوني در بيمارستانهاها تدوين برنامه 

  بررسي گزارشات كميته كنترل عفونت بيمارستاني مراكز تابعه  -ب

بهداشـت محـيط بيمارسـتانها بـا اسـتفاده از چـك        كنترل و نظارت بر نحوه فعاليت پرستاركنترل عفونت وكارشناس -پ

  ليست موجود

اعزام پرستار كنترل عفونت و ساير پرسنل درماني به كارگاه هاي آموزشي  خارح اسـتان وسـمنيارهاي آموزشـي بـه      -ت

  منظور باالبردن سطح دانش و مهارتهاي آنان 

  تژيهاي مورد انتظار در بيمارستانها همكاري با مركز بهداشت استان براي اجراي برنا مه ها و استرا -ث

  هاي آموزشي در زمينه بيماريهاي واگير و عفوني   CDجزوات و  -ارسال كتب -ج

  پايش و نظارت برنحوه ارائه خدمات باليني به بيماران بخشهاي عفوني وبيماران ايزوله در بيمارستانها  -چ

  

  

 


