
  
   » شرح وظايف دفترپرستاري «

   .شناخت منابع عفونت هاي بيمارستاني از طريق بررسي و انجام پژوهش -١
  .بكارگيري نتايج پژوهش ها و مطالعات جديد در انجام مراقبت ها براي پيشگيري و كنترل عفونت بيمارستاني -٢

ي ، دانشجويان وساير كاركنان در همكاري در توسعه و اجراي برنامه هاي اموزشي براي كادر پرستار -٣
  .صورت لزوم به منظور پيشگيري و كنترل عفونت با همكاري سوپروايزر اموزشي

شركت در جلسات و دوره هاي آموزشي كه در رابطه با كنترل عفونت براي براي كادر پرستاري با ساير  -٤
  .گروه ها برگزار مي شود

 معاينات دوره اي و واكسيناسيون براي كاركنان بيمارستان و تشكيل پرونده بهداشتي و تنظيم برنامه -٥
  .ارائه گزارش از موارد مثبت 

ارزيابي وسايل و تجهيزات الزم براي عفونتهاي خطرناك و ارائه راهكاري مناسب به كميته كنترل عفونت  -٦
 .بيمارستان 

ني و پي گيري اثر بخشي نياز سنجي آموزشي كاركنان بيمارستان در خصوص عفونتهاي بيمارستا -٧
  .آموزشي

بازديد روزانه از بخشهاي مختلف بيمارستاني براي كشف موارد جديد احتمالي و پيگيري موارد گذشته از  -٨
  .طريق نتايج آزمايشات و عالئم باليني و ثبت ارائه گزارشات الزم به كميته مزبور

ويژه و ساير قسمتهاي آسيب پذير بر اساس تهيه و تدوين دستورالعملهاي كنترل عفونت در بخشهاي  -٩
  .استانداردهاي مراقبتي با همكاري كميته كنترل عفونت

نظارت وارزشيابي از اجراي ضوابط و مقررات توصيه شده توسط كميته كنترل عفونت در كليه  -١٠
  .بخشهاي بيمارستاني و گزارش نتايج به كميته مزبور

  ران عفوني با توجه به خط مشي هاي كميته و امكانات موجودنظارت وكمك در ايزوالسيون بيما -١١
همكاري با تيم كنترل عفونت بيمارستاني براي تشخيص ، تحقيق ، كنترل وارزشيابي و بروز عفونت در  -١٢

   .همه گيري هاي بيمارستاني 
ورالعملهاي شركت در جلسات كميته كنترل عفونت به منظور ارائه اطالعات و گزارشات و دريافت دست -١٣

   .اجرايي
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  » چك ليست ارزيابي عملكرد مديريت خدمات پرستاري «

  ) برنامه ريزي(الف 
   .برنامه ريزي مدون براي رسيدن به وضعيت مطلوب دارد -١
   .براي اجراي برنامه هاي خود اهداف كوتاه مدت ، ميان مدت ، وبلند مدت را تعيين مي كند -٢
   .سيستم تحت سرپرستي خود را دارد........... ساني ، تجهيزات توانايي پيش بيني نيروي ان -٣
   .نيازها ، مشكالت ، محدوديتها و منابع سيستم سرپرستي خود را مي شناسد -٤
   .)مشاهدات مستندات(تصميم گيري را بر اساس فرايند مشگل گشائي انجام مي دهد  -٥
   .)شاهدات مستنداتم(از برنامه هاي اجراء شده ارشيابي انجام مي دهد  -٦
  

   )كنترل و نظارت (ب 
   .برنامه زمانبندي مدون براي كنترل و نظارت وجود دارد -١
   .دربرنامه كنترل ونظارت كليه سرپرستاران و سوپروايزران شركت دارد -٢
بازديد مستمر از واحدها طبق برنامه زمانبندي به منظور حصول اطمينان از حسن ارائه خدمات در شيفت  -٣

   .هاي مختلف انجام مي گيرد
   .برنامه ريزي مدون و مشخص به صورت هفتگي يا ماهيانه براي راند سوپروايزر وجود دارد -٤
دفتر گزارش راند سوپروايزر شامل ثبت مشاهدات وي بر اساس برنامه راند به تفكيك بخش ها و با  -٥

   .تاريخ و زمان مشخص وجود دارد
از منابع موجود ، رسيدگي و نظارت كافي در مورد تعداد آمار تجهيزات پزشكي به منظور استفاده بهينه  -٦

   .وجود دارد........ موجود در بخش ها ، لنژ و 
 سوپروايزر آموزشي و باليني و پرستار كنترل عفونت داراي فرم – سوپروايزر در گردش –سرپرستار  -٧

   .حسابرسي و شرح وظايف مشخص و مدون است
   .ز كيفيت خدمات ارائه شده با چك ليست هاي موجود در بيمارستان انجام مي گيردارزيابي ا -٨
   .نظارت بر نحوه مصرف مواد مخدر وجود دارد -٩
   .سرپرستاران هر سه ماه يكبار گزارش عملكرد خود را به دفتر پرستاري ارسال مي دارند -١٠
  

   )نظارت برحضور و غياب پرسنل (ج 
   .))نام پرسنل ، تاريخ ، تعداد روزهاي مرخصي((حقاقي كامل و دقيق است دفتر ثبت مرخصي است -١
نام پرسنل ، تاريخ ، تعداد روزهاي مرخصي ، علت ((دفتر ثبت مرخصي استعالجي كامل و دقيق است  -٢

   .))استعالجي ، پزشك معالج 
   .گهداري مي شوددرخواست هاي جابجائي پرسنل با دارا بودن موافقت مسئولين در پوشه مخصوص ن -٣
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برنامه ماهيانه پرسنل دفتر پرستاري در هر شيفت با حضور واقعي پرسنل در بخش توسط سوپروايزر  -٤

   .گزارش شده استچك شده و هر گونه دير كرد ، غيبت و جابجائي در دفتر مربوطه 
رستاري و پيگيري گزارش ديركرد ، غيبت و جابجائي پرسنل از طرف سوپروايزر توسط مدير خدمات پ -٥

  .گزارش شده است 
تغييرات و جابجائي ها در (برنامه ماهيانه پرسنل در دفتر پرستاري با برنامه ماهيانه بخش تطابق دارد  -٦

   .)برنامه دفتر پرستاري قيد شده است
   .دفتر ثبت پاس ساعتي موجود است و نظارت وجود دارد -٧
  

  )ارزشيابي عملكرد كاركنان (ح 
  .ايع با ذكر رفتارهاي مثبت و منفي واضح و دقيق انجام مي گيرد ثبت وق -١
حدود انتظارات با توجه به شرح وظايف و فرم هاي ارزشيابي در ابتداي دفتر ارزشيابي مشخص و تعيين  -٢

  .شده است 
  .پرسنل زيرمجموعه از حدود انتظارات شرح وظايف و معيارهاي ارزشيابي اطالع دارند  -٣
  . ماه يكبار انجام شده است ٣بطور مستمر و به صورت ماهيانه يا حداكثر هر ارزشيابي  -٤
  .باز خورد از نتايج ارزشيابي بطور منظم به كاركنان داده شده است  -٥
در مورد كاركنان مشكل دار ، جلسات مصاحبه دوره اي جهت آگاهي و شناخت نارسائي ها وبرنامه  -٦

  .ريزي در جهت رفع مشكالت انجام مي گيرد 
  
  )تنظيم و توزيع نيروي انساني (د 
توزيع نيروي انساني موجود در بخش هاي مختلف با توجه به درصا اشغال تخت و تخصص بخش ها  -١

  .مناسب است 
  .اصول برنامه نويسي طبق دستورالعمل ارسالي ازمعاونت درمان رعايت شده است  -٢
برنامه ريزي جهت حضورپرسنل پرستاري دروضعيت هاي اضطراري وحوادث غيرمترقبه وجود دارد  -٣
   .)ليست اعضاي كميته غيرمترقبه به همراه آدرس و شماره تماس(
  .ل طرحي يا فاقد تجربه تا حد امكان استفاده نشده است دربخش هاي ويژه وبخش هاي اورژانس از پرسن -٤
  .پرسنل داراي محدوديت فعاليت در بخش هاي مختلف بطور مناسب توزيع شده اند  -٥
  
  )دردسترس بودن اطالعات مورد نياز (ر 
 –شامل اطالعات مورد نياز در زمينه ساختار فيزيكي (شناسنامه مشخصات بيمارستان موجود است  -١

   ..... )ي و تجهيزاتي و پرسنل
  .بررسي مقايسه اي به صورت نمودار عملكرد واحدهاي مختلف درماني وجود دارد  -٢
  .چارت تشكيالتي واحدهاي درماني وغيردرماني به صورت تابلو وجود دارد  -٣
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كتابچه راهنماي شغلي كاركنان جديدالورود شامل مقررات و ضوابط كار ، وظايف و مسئوليت ها  -٤

  .وجود دارد ..... ومقررات و آئين نامه هاي مربوط به استفاده از مرخصي و پاس و 
  .شناسنامه پرسنلي در دفتر پرستاري موجود است  -٥
  .مدير خدمات پرستاري از آخرين بخشنامه ها و دستور العمل ها آگاهي دارد  -٦
ال تخت ، تعداد تخت ، تعداد پرسنل ، مدير خدمات پرستاري از اطالعات آماري مورد نياز مثل درصد اشغ -٧
  .آگاهي دارد .... و 
  :فاليت هاي كميته (ط 
جهت تحقق اهداف بيمارستان و ايجاد زمينه مناسب جهت مشاركت كاركنان كميته هاي مختلف در  -١

  .بيمارستان وجود دارد 
   .)مشاهده صورتجلسات (جلسات كميته بطور منظم تشكيل مي شود  -٢
  .ته داراي ابالغ مي باشند اعضاي كمي -٣
صورتجلسه كميته به صورت مكتوب و با امضاي اعضاي حاضر و مشخص بودن دستور كاروجود دارد  -٤
.  
  .تركيب وتناسب اعضاي كميته طبق دستور العمل ارسالي از وزارتخانه است  -٥
ت كميته و بررسي به استناد گزارشا(كميته در ارائه راهكارهاي عملي جهت حل مشكالت موفق است  -٦

   .)شواهد و مستندات 
  

  )بهسازي نيروي انساني (ع 
  .برنامه ريزي مدون جهت تامين نيازهاي آموزشي كاركنان وجود دارد  -١
  .دربرنامه ريزي آموزشي الويت بندي مناسب براساس نيازهاي آموزشي انجام يافته است  -٢
  .ام مي شود ارزشيابي از آموزشهاي ارائه شده به كاركنان انج -٣
   ......)كنفرانس هاو(درجهت ارتقاي سطح علمي خود و كسب اطالع از آخرين پيشرفت علمي تالش مي كند -٤
  

  )برقراري ارتباط (ف 
  .ارتباط مناسب با كاركنان تحت سرپرستي خود برقرار ميكند  -١
  .ارتباط مناسب با همكاران خود در بيمارستانهاي ديگر برقرار مي كند  -٢
  .ارتباط مناسب با اداره پرستاري و مامائي برقرار ميكند  -٣
  .ارتباط مناسب با مراجعين برقرار مي كند  -٤
  
  )گي جهت دستيابي به اهداف سازمان هماهن(ك
  .پاسخ بموقع ميدهد )گزارشات عملكرد-اطالعات موردنياز-ارسال آمار(به مكاتبات اداري  -١
  .ا رعايت مي كند اصول صحيح نگارش ومكاتبات اداري ر -٢
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  .حضور به موقع دارد ........  گردهمائي و –درجلسات كميته ها  -٣
  .درجلسات ومذاكرات اداري شركت فعال داشته وبا آمادگي الزم شركت مي كند  -٤
  .درجلسات نظرات سازنده در ارتباط با رفع مشكالت ميدهد  -٥
  .د و فرصت صحبت به ديگران را مي دهد درجلسات به سخنان ديگران به دقت گوش فرا مي ده -٦
انعطاف پذيري داشته و (در جهت ارتقاي فعاليت هاي شغلي و حل مسائل سازماني پيشقدم ميشود  -٧

   .)مقاومت نمي كند 
  .در برنامه كنترل و ستادي شركت فعال دارد  -٨
  .مسائل و رويدادهاي مهم پيش آمده در بيمارستان را به موقع گزارش مي دهد -٩
  .در صورت استفاده از هر گونه مرخصي ، جانشين خود را معرفي مي كند  -١٠
  
  
  )رسيدگي وپيگيري مشكالت كاركنان (ه
جلسات منظم باسرپرستاران وسوپروايزرها به منظور بررسي عملكرد وجلب مشاركت آنان جهت حل  -١

   .)مشاهده صورتجلسات(مشكالت واحد تشكيل مي شود 
  .سنل به منظور جلب مشاركت كاركنان در جهت حل مشكالت موجود تشكيل مي شود جلسات منظم باپر -٢
به منظور ارائه پيشنهادات الزم جهت بهبود وضعيت كاركنان در جلسات مديريت و رياست شركت مي  -٣

  .كند 
 صندوق نظرات و پيشنهادات و انتقادات كه موجب بيان برخي مشكالت و موانع سازماني مي گردد وجود -٤

  .دارد 
ارزيابي نحوه (پيگيري و تالش در جهت رسيدگي به مشكالت و موانع پرسنل تحت مديريت وجود دارد  -٥

   .)رسيدگي به مشكالت 
  
  )تقويت انگيزش كاركنان (ي
تعداد تشويقي سال (سيستم تشويق مناسب براي قدرداني از خدمات مسئوالنه و مفيد پرسنل وجود دارد  -١

   .)گذشته ، مناسبت 
  )تعداد و علت توبيخي و تذكر در سال گذشته ( تنبيه عملكرد نامناسب ، متناسب با عملكرد پرسنل وجود دارد  -٢
  .برخوردهاي انضباتي با ديركردها ، غيبت ها و استعالجي هاي غيرموجه انجام مي گيرد  -٣
ه در خصوص سرويس اياب و فعاليت هاي انجام يافت( برنامه ريزي جهت تامين رفاه كاركنان وجود دارد  -٤

   ....... ) تورهاي زيارتي و سياحتي و –ذهاب ، صندوق هاي قرض الحسنه 
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