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 پیشگفتار:
 

فیت و ایمنی خدمات درماانی  طی سالهای اخیر متولیان نظام سالمت در کشورهای مختلف جهان به منظور افزایش کی         

ری ودرمان و آموزش پزشکی  جمه،وزارت  بهداشت  و مدیریت بهینه آنها  روش های متعددی  را بکار گرفته اند و

اسالمی ایران به عنوان متولی سالمت مردم ،هموراه در تالش است تا با شناخت دقیق نیاز ها و مخاطرات ساالمت  

را در  وه های نوین و علمی سیاست گزاری و تصمیم سازی ،موثر ترین راهکارهاافراد و جوامع و بهره گیری از شی

راستای تحقق اهداف سالمت بکار گیرد در این راستا با بهره گیری از دساتورالعم  هاای ارزشایابی بیمارساتانهای     

عماومی مرکاز   شام  کتابچه  توجیهی پرسن  جدید الورود های کتابچه کشور واستانداردهای اعتبار بخشی مجموعه

به منظور آشنا سازی همکاران جدید با شرایط عمومی مرکز ومجموعه قاوانین   ودفتر پرستاری وبخش مح  خدمت

 ودستورالعم  ها ونکات اختصاصی واحد پرستاری تنظیم گردیده است.

مرکز امید است با یاری خداوند متعال و در سایه توجهات حضرت ولی عصر)عج(با اهتمام جدی کلیه همکاران 

وپرسن  واحد پرستاری در زمینه اجرای استانداردهای اعتبار بخشی بیمارستانی در کوتاه ترین زمان ممکن موجبات 

 ارتقای  سطح کیفی و اثر بخشی و ایمنی خدمات سالمت در سطح مرکز فراهم گردد.

 

 

 

 زهرا طالب نیا                                                                                                          

 مدیر خدمات  پرستاری 
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 مقدمه:
جاده  7ی کشور واقع در کیلومتر بزرگترین مراکز آموزشی، درمانی و پژوهش مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ایران یکی از

نفر پرسنل و  200بیش از  نفر از استادان این حوزه و 11باشد که با سابقه ای نزدیک به سه دهه با بهره گیری از  مخصوص کرج می

درمان  مربع، به ارائه خدمات در حوزه های مختلف روانپزشکی اعم از هزار متر 35بخش و با مساحتی بیش از  5تخت بستری در  138

آزمایشگاه، رادیولوژی و  به صورت بستری و سرپایی، خدمات روانشناسی و روانپزشکی جامعه نگر، کاردرمانی، بیماران روانپزشکی

دانشجویان پزشکی و پرستاری در این مرکز آموزش می بینند. همچنین  در حوزه آموزش، به طور مستمر، دستیاران روانپزشکی،

خلقی، سایکوز، ژنتیک روانپزشکی و سوء مصرف مواد، صورت گرفته و یا در حال  مینه اختالالتدر ز طرحهای متعدد پژوهشی

منظور حفظ و ارتقاء خدمات درمانی بهداشتی روان ،شروع به فعالیت  با نام شهید نواب صفوی به1360این بیمارستان از سال   اجراست

ل ااز س  قرار گرفت.تهران  دانشگاه علوم پزشکی 1389واز پائیز سال زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران  1372نمود و در سال 

 تخت آماده خدمت 158روانپزشکی ایران تغییر نام پیدا کرد و در حال حاضر با ظرفیت  این مرکز به مرکز آموزشی درمانی 1381

   .رسانی به مراجعین محترم می باشد

کتر ضیاءالدین حسینی، آقای دکتر اصغر الهی، آقای دکتر قدسی،آقای دکتر تاریخ ریاست مرکز از ابتدا تاکنون شامل آقای د  

 می باشد.  (97مدیر عامل از سال  و آقای دکتر شریعتوحدانی، آقای دکترسید کاظم ملکوتی وآقای دکتر محمد قدیری 

ینی ، آقای ناصر قزلباش، آقای ایرج تاریخ مدیریت مرکز از ابتدا تاکنون شامل آقای کاتب، آقای بهرام علی، آقای علی اکبرشاه حس

 کیائی، آقای جعفری، آقای شاهی، آقای مهدی جعفرزاده، آقای محمدرضا هادیپور و آقای دکتر رضا صادقی می باشد.

 پورسیاح و زهرا طالبه تاریخ مدیریت پرستاری مرکز از ابتدا تاکنون شامل خانم ها حمیدیان ، رقیه شاهی ، فاطمه ایران منش ، صدیق

 نیا می باشد.

پرستاری  روانشناسی بالینی ، انواع روان درمانی ، مددکاری اجتماعی ، کاردرمانی و کلیه خدمات این مرکز کلیه خدمات روانپزشکی ، 

 .خصوصاً غرب استان تهران ارائه می دهد و ... را به صورت سرپایی و بستری به تمامی مراجعین از اقصی نقاط کشور

مدیر پرستاری وسوپروایزران بالینی وسوپروایزران آموزش پرسنل وبیمار :ری به عنوان یک واحد فعال شامل دفاتر مجموعه دفتر پرستا

در ریاست مرکز وتحت سرپرستی اداره پرستاری معاونت درمان  دانشگاه علوم پزشکی ایران  ،زیر نظر و  کنترل عفونت وسوپروایزر

های مناسب و تعیین و اتخاذ روشها مشی  ه خدمات پرستاری و تعیین خطئها ارامستمر فعالیت ریزی و ارتقای کیفی و بهبود امور برنامه

ها و ایجاد شرایط مناسب جهت استفاده بهینه از ارایه راهکار بهینه به مسئولین بخش و بندی برای رسیدن اهداف مورد نظرحدود و زمان

با همکاری کلیه کادر محترم ستای استراتزی ها و اهداف واالی سازمان  و مرکز رامنابع موجود و ایجاد هماهنگی و مشارکت فعال در 

ورود لنماید ،لذا این مجموعه به منظور آشنا سازی پرسنل جدیدامی فعالیت هم سو بامسئولین و سایر کارکنان محترم مرکز پرستاری 

شرح وظایف همکاران رده های مختلف پرستاری تنظیم دستورالعمل ها وقوانین و و  پرستاری با اهداف و عملکرد واحد پرستاری

 .گردیده است
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 دفتر پرستاری:معرفی 

تامین حفظ و ارتقاء سطح مراقبتهای پرستاری مرکز برنامه ریزی، سازماندهی کنترل و هماهنگی فعالیتهای پرستاری است که مسئولیت 

هماهنگی بخش  وبه منظورتأمین نیازها و برآورده نمودن انتظارات  و جلب رضایت بیماران و دیگر مشتریان  ی بیمارستاندر بخش ها

اجرای با تکیه بر رعایت منشور حقوقی مددجو مبتنی بر فرآیند پرستاری و را درمان با سایر واحدها از قبیل پزشکی، پاراکلنیکی و ... 

دارد و با برنامه ریزی در زمینه های ارتقاء کیفی به را بر عهده شرح وظایف پرسنل پرستاری،هوشبری  اساساستانداردهای مراقبتی بر

 مددجویان می پردازد.پرستاری به هبود مستمر فعالیتهای ارائه خدمات ب

 ماریبآموزش  زریآموزش پرسنل و سوپروا زریسوپروابا همراهی  اداره واحد پرستاری بر عهده مدیر خدمات پرستاری

 . می باشد ینیبال زرانیوسوپروا عفونت زرکنترلیوسوپروا

جهت  یزیبرنامه ر ، مورد نیاز بخش های پرستاری بر اساس استانداردهای علمیتعیین برآورد سطوح مختلف نیروی انسانی 

ارائه خدمات به  یها تیو بهبود مستمر فعال یفیارتقاء ک یکارکنان پرستار یآموزش یازهاین نیتامو  یارتقاء دانش و مهارت حرفه ا

جهت استفاده بهینه ایجاد شرایط مناسب  ر،مورد نظتعیین خط مشی و اتخاذ روش های مناسب برای رسیدن به اهداف  ،بیماران

راستای استراتزی ها ایجاد هماهنگی و مشارکت فعال در  از عفونت یریشگیجهت پ شنهادیو پ یزیبرنامه ر از منابع موجود و

پرستاری می  برنامه های دفترهم ااز و اهداف مرکز با همکاری کلیه کادر پرستاری هم سو بامسئولین و سایر کارکنان مرکز  

 .باشد

 و رسالت واهداف دفتر پرستاری آرمان

 دفتر پرستاری آرمان 

  آموزشی درمانی دیگر مرکزمطلوبتر از هر  روانپزشکی ایراندر مرکز تخصصی  خدمات پرستاری کیفیت ارائه 

  دفتر پرستاری: رسالت 

تأمین نیازها و برآورده  بخش های مرکز روانپزشکی ایران به منظور مراقبتهای پرستاری در  تامین حفظ و ارتقاء سطح 

     مشتریان جلب رضایت بیماران و دیگرو  نمودن انتظارات 

 کلی : اهداف  

  :از طریقدر راستاری اهداف سازمانی پرستاری در جهت افزایش رضایتمندی بیماران و کارکنان  حفظ و ارتقاء کیفیت خدمات
  برنامه ریزیفرایند ت یمدیر .1

 ر بعد کمی و کیفید مدیریت منابع انسانی .2

 پرستاریآموزش کارکنان  فرایندمدیریت  .3

 و خانواده ها بیماران آموزش فرایند  مدیریت .4

 .....(و رضایتمندی از خدمات پرستاری /عوارض مراقبتی/ بالینیمدیریت ارزیابی وپایش ارائه خدمات پرستاری)فرایند های  .5

 پرستاری ارزشیابی کارکنانفرایند  مدیریت .6

 پژوهش های کاربردی در حیطه پرستاری انجام   .7

 اعتبار بخشی ارد های اجرای استاند .8

 احتیاطات همه جانبه رعایت اصول مدیریت .9
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 پرستاری تشکیالتی چارت 

 

 

 

 مدیر پرستاری

 زهرا طالب نیا

 سرپرستار بخش زنان

 سارا دستور
 3سرپرستار بخش 

 مردان

 فریبا معصومی
 

 2سرپرستاربخش 

 مردان

استواریزهرا   

 

مردان1پرستاربخش   

حق جو رشتهف  

 

 سرپرستار اورژانس

 سمیه کاظمی

 

 سوپروایزر بالینی

 حامد طاهری

 سوپر وایزر آموشی

 فرید امامی

 جانشین دوم مدیر پرستاری

 سوپر وایزر کنترل عفونت

 فرهاد عاقل فرد

 سوپروایزر بالینی

روح اله غالمی   

 

وایزر بالینیسوپر  
 محمو غالمی هارونی

 )شیفت در گردش(
 

 پرستار 

 بهیار

 کمک بهیار
 

 پرستار 
 

 بهیار
 

 کمک بهیار
 

 

 منشی
 

 

 کمک بهیار
 

 بهیار
 

 پرستار 
 

 بهیار
 

 کمک بهیار
 

 پرستار 
 

 بهیار
 

 کمک بهیار
 

 سوپروایزر بالینی
 محمد ابراهیم راستینه

 

وزش مسوپروایزر آ

 بیمار

 شبنم پیروز جهان

 سرپرستار بخش مهر

. قاسمیریباف  

 

 پرستار 
 

 بهیار
 

 کمک بهیار
 

 منشی
 

 منشی
 

 پرستار 
 

 منشی
 

 منشی
 

 منشی
 

 منشی

 سلیمانی
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 مرکز معرفی بخش های

 نام بخش عالتعداد تخت ف سایر مالحظات  نوع فعالیت

تخت  11تخت مردان /11 آموزشی درمانی

 زنان

 اورژانس 22 اکسترا 2

 مردان 1 30 ---  آموزشی درمانی

 مردان2 30 ---  آموزشی درمانی

افتتاح -بخش درمانی درمانی

 1388مهر

 مردان3 30 ---

 زنان 30 ---  آموزشی درمانی

 تخت زنان10تخت مردان  8 آموزشی درمانی

 1391ماه  افتتاح دی

 مهر 18 

در محاسبات در نظر گرفته  آموزشی درمانی

شب در هفته  3نشده است ) 

 2فعال است و هر شب 

 ساعت(

 شوک --- 20

 کل فعال  140 ---  -

 ( 109کل تخت مردان) -

 (51کل تخت زنان )

 کل موجود 160 ---

 شماره تلفن های تماس با دفتر پرستاری 
  8الی44503395تلفن تماس با دفتر پرستاری:   

 )در شیفت صبح(211و   276داخلی  8الی  44503395تلفن تماس با دفتر سوپروایزر کشیک : 

 09389220236شماره تماس با تلفن همراه سوپروایزر کشیک:

 44525617سوپروایزر کشیک:نمابر 
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  ن پرستارییمعرفی مسئول
 چیدمان نیرو در دفتر پرستاری 

و رابط آموزش  نفر( 1کنترل عفونت) سوپروایزر نفر( 1)بالینینفر( سوپروایزر  1مدیر پرستاری/سوپروایزر آموزشی ):  شیفت صبح

 نفر(  1منشی ) روز در هفته زیر نظر سوپروایزر آموزشی و 2بیمار 

 نفر( مستقر در طبقه اول ساختمان بخش ها  1)بالینیسوپروایزر :  شیفت عصر و شب

 مرکز : پرستارین یمعرفی مسئول 

 مدرك تحصیلي نام و نام خوانوادگي ردیف
 سمت

 

 مدیر پرستاری   کارشناس پرستاری   زهرا طالب نیا  1  

 وجانشین دوم مدیر پرستاری موزشیآسوپروایزر  کارشناس پرستاری فرید امامی  2  

 رستاریوجانشین اول مدیر پسوپروایزر بالینی    کارشناس پرستاری  حامد طاهری  3  

 سوپروایزر بالینی    کارشناس پرستاری محمد ابراهیم راستینه  4  

 سوپروایزر بالینی  کارشناس پرستاری د غالمی هارونیومحم  5  

 سوپروایزر بالینی کارشناس پرستاری روح اهلل غالمی 6

 بیمار آموزش مسئول  پرستاری کارشناس شبنم پیروز جهان  7  

 کنترل عفونت سوپروایزر  کارشناس پرستاری    دفرهاد عاقل فر  8  

 سرپرستار بخش اورژانس    کارشناس پرستاری سمیه کاظمی  9  

 مردان1سرپرستار بخش   کارشناس پرستاری فرشته حق جو  10  

 مردان2سرپرستار بخش کارشناس پرستاری زهرا استواری 11

 مردان3سرپرستار بخش   کارشناس پرستاری فریبا معصومی 12

 مهر بخشسرپرستار    کارشناس پرستاری    سمیافریبا ق 13

  زنان بخشسرپرستار  پرستاری کارشناس سارا دستور 14
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نظر به اهمیت حرفه پرستاری در راستای تحقق آرمان واهداف دفتر پرستاری  رویه ها وسیاست های مدیریت پرستاری این مرکز به شرح ذیل 

 اعالم می گردد:

 

 ریزی برنامهمدیریت .1

 

بر اساس جمع آوری اطالعات  و مرکز اهدافبرنامه استراتژیك  و)دانشگاه( و ومحور های اعالم شده براساس برنامه استراتژیك خارج سازمان  

ونتایج ارزشیابی کارکنان پرستاری و بررسی نتایج   /داخلی و خارجیاز نحوی ارائه خدمات پرستاری /های به عمل آمده  نتایج ارزیابی )

  .شود پرستاری می و بهبود کیفیت برنامه عملیاتی سال اقدام به تدوینهر  در ابتدای رضایتمندی مشتریان و...( 

 

 ممیزی بالینی )خدمات پرستاری (.2

 

دهای صریح ممیزی بالینی فرآیندی جهت ارتقای کیفیت خدمات بالینی است که به مرور نظامند چگونگی مراقبت از بیماران در مقایسه با استاندار

ی و روشن می پردازد و تغییرات الزم جهت بهبود ساختار، فرآیند و پیامدهای مراقبت از بیماران  را شناسایی و اعمال می کند و همچنین برا

 اطمینان از اعمال صحیح تغییرات  بهبود کیفیت خدمات نظام سالمت به پایش و بازبینی دوباره  فرآیندها می پردازد.

 

نحوی ارائه خدمات پرستاری ومیزان رضایتمندی مشتریان ومیزان رعایت اصول علمی فرایند های مدیریتی  به منظور ارتقای استا لذا در این ر

 مراحل انجام کار شامل:خدمات پرستاری بطور مستمر بر اساس اصول علمی  بررسی  و پایش و برنامه ریزی می گردد

 زم جهت  استفاده همکاران کلیه رده ها تهیه استانداردها /پروتکل ها وراهنمای ال -1

 تنظیم وبازنگری چك لیست ها وابزارهای مورد نیاز برای ارزیابی خدمات با مشارکت کارکنان -2 

 بازدید مستمر از واحد های تحت سرپرستی-3

 طالعات وتجزیه وتحلیل دادهامشاهده ، مصاحبه با مشتریان شامل پرسنل تحت سرپرستی /بیماران /خانواده ها به منظور جمع آوری ا-4

ارزیابی مستمر و مدون بر اساس  چك لیست ها بر اساس استانداردها توسط تیم ارزیابی دفتر پرستاری و سرپرستاران )مدیر پرستاری -5

یابی مشکالت  /سوپرو.ایزران آموزشی ، بالینی ، کنترل عفونت ، سرپرستاران (و اعضای شاخه نظارت متشکل ار کارکنان پرستاری و ریشه 

 ودادن بازخورد به صاحبان فرایند به منظور ارتقای فرایند ها

 تنظیم برنامه های اصالحی به منظور ارتقای مستمر کیفیت خدمات با کمك صاحبان فرایند. -6
   

 مدیریت منابع  انسانی .3

 

 :بیان نمود توان به صورت زیر آن را ازمان است که میهای جمعی کارکنان س نتایج مطلوب از تالش اهداف اساسی مدیریت منابع انسانی حصول

 پرستاری دفترفعالیتهای آشنایی با اهم 
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 تأمین نیروی انسانی با حداقل هزینه 

 های افراد پرورش و توسعه استعدادها و مهارت 

 حفظ و نگهداری نیروهای الیق و ایجاد روابط مطلوب بین آنان 

 های سازمان ایجاد گردد شخصی آنها، و هدف افپرسنل بطوری که همسویی الزم بین اهد دی و معنوی و جلب رضایتتأمین احتیاجات ما. 
ای و  انسانی حرفهنیروی  گردیده و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز بانك اطالعاتی نیروی انسانی تشکیل و براساس وضعیت موجود پرسنلی

 می گردد  های هربخش توزیع ای با توجه به ویژگی غیرحرفه

 … های مستمرو های ضمن خدمت آموزش آموزش های القایی و آشناسازی بدو ورود پرسنل، موزشنیروی انسانی از طریق آ و پرورش بهسازی

 .صورت می گیرد 

  انجام می گردد. احراز پست بکارگیری پرسنل و تفویض مسئولیت، انتصاب و یا انتخاب و ابقاء براساس شرایط

 امور ذیل برای نیل به اهداف فوق صورت گیرد:

 ی جلب مشارکت کارکنان پرستارو  نان پرستاریایجاد انگیزش در کارک : 
 

 برقراری ارتباط موثر با همکاران به منظور حفظ کرامت انسانی  .1

 و پاداش مالی بر اساس روش اجرایی با معیارهای مکتوب و ابالغ شدهتشویق کتبی  .2

ان/سوپروایزران آموزشی وبالینی ومدیر پرسنل با نظر سنجی از سرپرستار ات کیفی پرداخت عملکردیدر نظر گرفتن امتیاز .3

 با معیار مکتوب پرستاری به منظور رعایت اصول عدالت

 تهیه پروسیجر بوك ها وپمفلت ها و..... ،فراخوان جهت دعوت به همکاری در شاخه های مختلف کمیته پرستاری  .4

 ی و در نظر گرفتن اضافه کار .برگزاری جلسات آموزشی به منظور ارتقای دانش و مهارت های شغلی کارکنان پرستار .5

 و ضوابط مکتوب انتصاب رده های مدیریتی بر اساس کسب شرایط انتصاب وبر اساس نمرات ارزشیابی .6

دریافت پیشنهادات همکاران در زمینه ارتقای خدمات پرستاری ، افزایش رضایتمندی بیماران وخانواده ها وکارکنان پرستاری  .7

 واجرا در صورت کاربردی بودن آنها.   ،....... و بررسی کلیه پیشنهادات

 معرفی همکاران جهت شرکت در سمینار ها وگردهمایی ها در خارج از مرکز) در صورت دریافت دعوت نامه ( .8

)بر اساس ظرفیت های اعالم شده آن با فرم ارسالیانتخاب ومعرفی پرسنل نمونه سال به اداره پرستاری معاونت محترم درمان  .9

 مرکز ( .

 . یب دیده به ریاست محترم جهت پیگیری وحمایت از همکاراناعالم اسامی پرسنل آس .10

 هر روزه با همکاران پرستاری  مدیرامکان مالقات حضوری  .11

توجه به درخواست کارکنان با توجه به مشکالت ایشان جهت برنامه نویسی در حدامکان با در نظر گرفتن حقوق سایر همکاران  .12

 وبر اساس دستورالعمل های مرکز.

 ایط پرسنل در برقراری نوبت کاری بطوریکه بین همکاران تبعیض قائل نشود.توجه به شر .13

 اسب با شیفت  مهد کودك مگر در شرایط خاص که امکان پذیر نگردد.ندر نظر گرفتن برنامه مادران مت .14
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 ماه جهت همکاران با توجه به قانون بهره وری 2امکان استفاده از مرخصی  .15

 ر تسهیل در روند درخواست تسهیالت جهت کارکنان تحت سرپرستیداشتن رابط صندوق الجواد به منظو .16

 پی گیری تهیه یونیفرم پرسنل  .17

 پی گیری حل مشکالت سرویس ایاب وذهاب .18

 تشکیل جلسات ماهانه با مسئولین رده های پرستاری .19

 کلیه رده های پرستاری به صورت ادواری با تشکیل جلسات .20

 تی:تنظیم برنامه نوبت کاری کارکنان تحت سرپرس 

 مصوب :بر اساس پروتکل تنظیم برنامه کشیك پرسنل به منظور تحقق اهداف پرستاری ضمن در نظر گرفتن حقوق کارکنان تحت سرپرستی 

 بط وپروتکل برنامه نویسی جهت کلیه بخش ها)در زونکن دستوالعمل ها ی پرستاری در بخش ها(تنظیم  معیار ضوا .1

 تعیین جانشینان کلیه مسئولین بخش ها  .2

 توسط سرپرستاران  پروتکلتنظیم برنامه کاری کادر پرستاری بر اساس  .3

 اریتائید برنامه کاری کادر پرستاری توسط سوپروایزر مسول نیروی انسانی ومدیر پرست .4

 در اختیار قرار دادن برنامه جهت کادر پرستاری بر اساس ضوابط وپروتکل در بخش ها .5

  بر اساس طرح مبتنی بر عملکرد  اضافه کار وکارانه پرسنل تحت سرپرستیگواهی کار، محاسبه: 

کار توسط دفتر پرستاری  حکم پرسنل پس از ارائه مدارك واعالم شروع بکار توسط واحد کارگزینی صادر می گردد و ماهانه گواهی .1

بر اساس کارکرد به واحد مدیریت جهت دریافت حقوق ماهانه ارسال می گردد و در صورتیکه پرسنل در طول ماه بر اساس برنامه 

 حضور نیابند وکسر کارکرد داشته باشند مجددا به مدیریت جهت کاهش کارکرد نامه ارسال می شود.

بر اساس  97سالپرداخت عملکردی از مربوط به اضافه کار و کارانه پرسنل به روش زیر کلیه محاسبات رعایت عدالت به منظور  .2

 صورت می پذیرد: بخشنامه های مصوب وزارت بهداشت و درمان به شرح ذیل 

  بهره وریساعات موظف بر اساس قانون  محاسبه 

  پرستار و  ریتوسط مد دییستار و کنترل و تاتوسط سرپر یو ساعت بر اساس قانون بهره وری(اضافه کار ساعت غیر موظف)محاسبه

 محترم مرکز استیتوسط ر یینها یابیارز

 حدود انتظارات و شرح وظایف مرتبط )حداکثر  بر اساس جداول 110الی0صیص امتیاز کیفی عملکرد پرسنل توسط سرپرستار از تخ

در سایت قاصدك که توسط مدیر پرستاری قابل هایی ثبت اضافه کار کل و امتیازات کارانه در جداول نتوسط سرپرستار (100امتیاز

کنترل و ایجاد تغییرات توسط مدیر پرستاری  با توجه به گزارشات واصله از طریق سوپروایزران و مشاهدات مستقیم و غیر مستقیم 

 محترم مرکز استیتوسط ر یینها یابیو ارزعملکرد همکاران می باشد 

 ت ها و جمع بندی توسط سرپرستار در چایان ماهمحاسبه حجم خدمت هر فرد در کلیه شیف 

 ثبت اطالعات در سامانه پرداخت عملکردی و بررسی توسط مدیر پرستاری جهت تایید و تایید نهایی توسط مدیر عامل مرکز 

 

 :پرستاریکمیته های  برگزاری.4
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 :کارکنان پرستاری به منظور ایجاد انگیزه وخالقیت بیشتر تشکیل وبرگزاری کمیته ها و جلسات پرستاری

 مار،کنترلیپرسنل ،آموزش ب ،آموزشیابیشامل)ارزش حداقل پایان هر سال پرستاری در های  بازنگری لیست جلسات کمیته .1

 وپژوهش( یابینظارت وارز، یرفاه ی،فرهنگعفونت 

اری فراخوان جهت )ضمن همکاری مسئولین پرستاری به منظورایجاد انگیزه  از کادر پرست کمیته بازنگری لیست اعضای هر .2

 سال اعالم می شود تا زیر نظر هماهنگ کننده شاخه ها فعالیت نمایند( ابتدای هر سال ها در کمیتهجلب مشارکت ایشان در 

 ابالغ کتبی به هماهنگ کننده هر شاخه و اعضای هر شاخه  .3

 تائید مدیر پرستاری توسط هماهنگ کننده هر شاخه با کمیتهتنظیم جداول زمان بند ی جهت برگزاری جلسات هر  .4

 ها و ریاست کمیته پرستاری تهیکماعالم نتایج کلیه جلسات در جلسه ماهانه کمیته پرستاری با حضور هماهنگ کننده  .5

 

 مدیریت فرایند آموزش)کارکنان ،بیماران و خانواده ها(5

 
 علمی کارکنان ومددجویان تنظیم واجرا می گردد. به منظور تامین ،حفظ وارتقای دانسته های بر اساس اصول  علمی  ریزی آموزشی برنامه  -

 سوپروایزر آموزشیمرتبط توسط  یها استیبراساس پروتکلها و سارائه آموزش به پرسنل  تحت سر پرستی و دانشجویان پرستاری  .1

 بخش ها نیرابط یبا همراه

 جهت پرسنل تحت سر پرستی  مستمر کنفرانس های برگزاری .2

 آموزشی جهت پرسنل هدف  و مطالب تارائه پروسیجر بوك ها وجزوا .3

 تدوین وبازنگری چك لیست های وابزار های بررسی فرایندهای جاری وکلیدی واحد پرستاری .4

بر اساس فراخوان از همکاران با مشارکت کارکنان به منظور تحقق اهداف  به کارکنان و بیمار آموزش کمیته هاو جلساتتشکیل  .5

 آموزشی

بر اساس ارزیابی صالحیت حرفه در بخش ها پس از اطمینان از آگاهی وعملکرد قابل قبول و انتقالی د بکار گیری پرسنل جدید الورو .6

 ای توسط سرپرستار و با تایید سوپروایزر آموزشی و تایید نهایی مدیر پرستاری جهت تعیین بخش

 نیرابط یبا همراه ماریسط مسئول آموزش بمرتبط تو یها استیو خانواده ها   براساس پروتکلها و س مارانیارائه و ثبت آموش به ب .7

 بخش ها

 ارائه خدمات پژوهشی کاربردی .6

 

 تشکیل جلسات شاخه پژوهش بر اساس فراخوان از همکاران با مشارکت کارکنان به منظور تحقق اهداف پژوهشی  -1

 کابردی وتالش چهت استفاده از نتایج های ارائه ی پژوهش   -2

 ،چاپ در مجالتیاست مرکز  ودر صورت تائید ایشان به اداره پرستاری وارائه در سمینار ها ارائه پژوهش های انجام شده به ر -3

  

 پرستاری کارکنان فرایند ارزشیابی دیریتم.7
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نتایج بر اساس دستورالعمل های مصوب بطور مستمر انجام و  ارزشیابی کارکنان پرستاریو رضامندی  عملکردبه منظور ارتقای  -1

 می گردد. استفاده . ... ب، انتصاب وارزشیابی جهت انتخا

 نحوی انجام ارزشیابی پرسنل تحت سرپرستی پروتکلتنظیم  -2

برنامه ریزی جهت انجام ارزشیا بی های مستمر )فصلی(بر اساس حدود انتظارات کلیه رده ها و شرح وظایف وزارت  بهداشت و  -3

 درمان وآموزش پزشکی ) با توجه به چك لیست مربوطه (

 ند ارزشیابی های دوره ای پرسنل تحت سرپرستی به منظور رعایت  رعایت عدالت بین کارکنان نظارت بر رو -4

   کارگزینینتایج ارزشیابی سالیانه پس از تشکیل نشست با کلیه اعضای شاخه ارزشیابی به  رسالا -5

 مدیریت پرستاری در بحران .8

 

و  یستیساخت بشر همانندجنگ، اعمال ترور یزلزله و بحرانها ل،یهمانند س یعیطب یبحران ها لهیاست و همه ساله بوس زیبحران خ یکشور رانیا 

اند و عموما بر اثر شرکت درهر  دهیمواجه با بحران ند هتج یاصال آموزش ای رانیپرستاران ا شتری. تاکنون ب ردیگ یتصادف مورد حمله قرار م

 ،یلیانقالب، جنگ تحم یروزیپ یکه ط ینبوده است .اصوال اقدامات یکاف آن زانیدر صورت کسب آموزش، م ایبحران کسب تجربه نموده اند و 

 تهایبحران عبارتند از شرکت در فعال یتهران توسط پرستاران صورت گرفته بصورت داوطلبانه بوده است . پرستار لیزلزله رودبار وبم و س

متشان وارد شده است که توسط پرستاران ماهر و متخصص و با انسانها و سال یکه در اثر بحران بر زندگ یعاتیبمنظور به حداقل رساندن ضا

 . گردد یانجام م یدرمان یبهداشت میاعضاء ت گرید یهمکار

حوادث  یبرا دیدر سراسر کشور با یدر نظر گرفته شود. مراکز مراقبت بهداشت نیحالت روت كیتواند به عنوان  یهرگز نم رمترقبهیحوادث غ

 ازهاین یزبرآورده سا یبرا رمترقبهیحادثه غ یزیبرنامه ر یبرا یچند سازمان کردیرو كیراستا  نیماده شوند . در اآ یو خارج یداخل رمترقبهیغ

 لذا دفتر پرستاری فعالیت های ذیل را دراستای مدیریت بحران هم سو با مسئولین مرکزو تیم بحران انجام می دهد:  موثر است

 )کسب ابالغ و شرح وظایف از ریاست مرکز  ( همکاری کادر پرستاری در چارت بحران مرکز .1

 تهیه پرونده بحران ) دستور العمل ها و اطالعات مورد نیاز هنگام بروز حوادث غیر مترقبه( جهت سوپر وایزران وپرسنل پرستاری . .2

 یشنهادات به مسولین مرکزو انعکاس پ و ارزیابی فرایند مدیریت بحران بر اساس چك لیست ها بررسی چالش ها ونیاز های واحد پرستاری  .3
 

 و ایمنی بیمار خطر تیریبرنامه مد یاجرا .9
حق دارند که انتظار  مارانیهمراه است . ب یسالمت و دیو تهد ماریب یمنیا یبروز خطر برا شیبا افزا یاجتناب رقابلیسالمت به طور غ یها مراقبت

 داشته باشند 

 یت های زیر صورت می گیرد:فعال وپرسنل مارانیب یمنیو حفظ ا شیپابه منظور 

 سنجش آمار مربوط به ایمنی بیماران وپرسنل ) حوادث شامل ضرب وشتم /درگیری /تخریب و... فرار بیماران /آسیب پرسنل و..(-1

 ریشه یابی واعالم نتایج به همراه پیشنهادات به منظور حفظ ایمنی بیماران وپرسنل تحت سر پرستی به مسئولین -2

های کنترل عفونت از طریق سوپروایزر کنترل عفونت ورابطین /آموزش اصول احتیاطات همه جانبه به کارکنان تحت سرپرستی  اجرای برنامه-3

در بدو ورود وبطور مستمر ،ارزیابی مستمر از رعایت اصول احتیاطات همه جانبه توسط کارکنان وبرنامه ریزی جهت ارتقای آن/تدوین کتابچه 

 ا به چك لیست ها و مطالب آموزشی در بخش محل خدمت  توجه فرمایید(ایمنی  جهت همکاران)لطف
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آموزش به کادر پرستاری در خصوص مقابله به حوادث غیر مترقبه وکار با کپسول ضد حریق واجرای مانور هر ساله جهت آموزش -4

 کارکنان)لطفا به چك لیست ها و مطالب آموزشی در بخش محل خدمت  توجه فرمایید(

رم خطا ونزدیك به خطا توسط کادر پرستاری وارسال بدون ذکر مشخصات و تعیین کد به منظور بررسی خطا ها وریشه یابی واهدای تکمیل ف-5

 جایزه یا تشویق مالی جهت گزارش های برترتوسط دفتر پرستاری

 رسی است( جزوات کامل در سایت مرکز در قسمت مدیریت پرستاری قابل دست)( راه حل ایمنی بیمار 9) استقرار .1

 توجه به داروهای با نام و تلفظ مشابه جهت جلوگیری از خطای دارویی .1

 توجه به مشخصات فردی بیمار جهت جلوگیری از خطا .2

 ارتباط موثر در زمان تحویل بیمار .3

 انجام پروسیژر صحیح در محل صحیح بدن بیمار .4

 کنترل غلظت محلول های الکترولیت .5

 ل انتقالی ارایه خدماتاطمینان از صحت دارو درمانی در مراح .6

 اجتناب ازاتصاالت نادرست سوند و لوله ها .7

 استفاده صرفا یکباره از وسایل تزریقات  .8

 دست برای جلوگیری از عفونت مرتبط با مراقبت های سالمتیبهبود بهداشت  .9

 ثبت ومستند سازی.10

وگزارشات واحد ها بطور مستمر جمع آوری  وبه صورت داده به منظور حفظ کرامت وجایگاه پرستاری  کلیه امور انجام شده و پیش بینی شده  

 .در رایانه و ثبتی در زونکن ها وپوشه جهت استفاده در مواقع نیاز بایگانی می گردد

ارزیابی اولیه بیمار را بر  در بخش ها پرستاران ضمن تحوی  بخش وبیماران بر اساس خط مشی مربوطه  به صورت بالینی وحضوری می بایست

ابالغیه دفتر پرستاری را انجام دهند)رجوع به سایت اصول ثبت وگزارش نویسی  دستورالعم  موجود در بخش وبر اساس خط مشی انجام و اساس

 مرکز (

 . اطالع رسانی به  پرسنل تحت سر پرستی 11

 

قرار از طریق اتوماسیون ران موارد مهم ونکات مورد نیاز )آموزشی /فرهنگی و...( به صورت اطالعیه های مکتوب  در اختیار همکا -1

 داده می شود.

 سایر موارد واطالعات و... در جلسات ماهانه از طریق سرپرستاران وسوپروایزران به همکاران منعکس می شود. -2

 در جلسات فصلی نیز به همکاران اطالع رسانی الزم انجام می گردد. -3

 ودفتر آموزش در ارتباط می باشند. کلیه بخش های مرکز از طریق مدیریت پرستاری با مدیریت وریاست -4

 مدیر پرستاری با کلیه سوپروایزران وسرپرستاران ارتباط دوطرفه برقرار می نماید. -5

 مدیر پرستاری با کلیه پرسن  در کلیه رده ها  به صورت حضور در جلسات وراندهاو استفاده از اتوماسیون اداری  ارتباط دارد. -6
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 ساعته با پرسن  پرستاری ارتباط دارند.24رت در کلیه بخش ها سوپروایزران به صو -7

 سرپرستاران و سوپروایزران  با واحد های مرتبط)آزمایشگاه ،پذیرش ،ترخیص واحدهای پاراکلینیک و...( ارتباط دارند. -8

 کلیه سرپرستاران با یکدیگر در زمان انتقال بیماران ویا حضور در جلسات و... ارتباط دوطرفه برقرار می نماید. -9

 بخش های بستری و واحدهای اداری و پاراکلینیک از طریق اتوماسیون اداری  با یکدیگر ارتباط دارند. کلیه -01

سرپرستاران  هر واحد در صورت نیاز به هماهنگی در امور می توانند با مدیر پرستاری  توسط سیستم اتوماسیون اداری  ارتباط داشته  -00

 باشند .

گیری مشکالت اداری ومالی ومدیریتی  از طریق مدیر پرستاری  به صورت کتبی توسط پرسن  پرستاری در صورت  درخواست  پی  -02

 اتوماسیون اداری  مطرح می نمایند.

پرستاران جهت مدیریت بیماران)پذیرش ،ترخیص و اموداروی وامور پارزاکلینیکی از طریق نرم افزار رایاوران با واحدهای پذیرش  -01

 ط می باشند.و...( در ارتبا وترخیص و پاراکلینیک

سرپرستاران بر نحوی ارتباط درون بخشی پرسن  زیر مجموعه با سایر واحد ها نظارت داشته ودر صورت بروز هرگونه مشکلی به مدیر  -04

 پرستاری اطالع رسانی می نمایند

رستاری هماهنگی انجام می در صورت نیاز به پی گیری امور پرسن  و بروز مشک  در ارتباطات بین بخشی  با سایر واحدها از طریق مدیر پ

 گردد.

 اجرای استاندارد های اعتبار بخشی.12

ه طی سالهای اخیر متولیان نظام سالمت به منظور افزایش کیفیت وایمنی خدمات درمانی ومدیریت بهینه آنها روش های متعددی را به عهده گرفت

در حوزه های مدیریت وسازماندهی  سر بخش های بستری واورژان رستاریداعتبار بخشی با همراهی کلیه کادر پ1388از بین آنها از سال  اند که 

ت نیروی انسانی وآموزش وامکانات ومنابع انجام می گردد تا ارزشیابی بیمارستان بر اساس استانداردها صورت گیرد وخدمات با کیفیت ریومدی

ا می باشد وهمکاران با عضویت در کمیته های پرستاری می توانند بهتر انجام پذیرد وسنجه های اعتبار بخشی در دسترس کلیه پرسنل در بخش ه

 در این امر یاریگر مرکز باشند.

 :توجه به ویژگی های فرهنگی ومنطقه ای مراجعین.13

 

ق ایران با توجه به آنکه این مرکز در شهر تهران وجود دارد واز جمله مراکزی است که بیماران با اختالالت روانپزشکی از کلیه شهرها ومنط

قانون اساسی توجه به کرامت واالی انسانی از اصول پایه نظام  سرویس دهی می نماید واحد پرستاری خود را ملزم می داند بر اساس

تأمین کند. بر این اساس ارائه خدمات سالمت باید عادالنه و  مراجعین محترم را برای یکایك  پرستاری جمهوری اسالمی بوده خدمات 

رام به حقوق و رعایت کرامت انسانی بیماران با توجه به ارزشهای واالی انسانی و مبتنی بر فرهنگ اسالمی و ایرانی و بر پایه مبتنی بر احت

برابری کرامت ذاتی تمامی گیرندگان خدمات سالمت و با هدف حفظ ، ارتقا و تحکیم رابطه انسانی میان ارائه کنندگان و گیرندگان خدمات 

 یرد.پذ می  صورت سالمت

 رعایت استانداردهای پوشش)بیماران وپرسنل( .14

 افزایش ، بالینی عملکردخدمات تعالی ، سالمت خدمات کیفیت مستمر ارتقاء منظور به و توسعه چهارم برنامه قانون 88 و 85 مواد استناد

 ، بیماران و کارکنان ایمنی المتس ،حفظ اجتماعی و عرفی ضوابط و موازین رعایت ، انسانی کرامت و شخصی حریم حفظ و وری بهره
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 های استاندارد ، کار محیط در انان سریع شناسایی و شغلی کارکنان و فردی امنیت ضریب افزایش ، ای حرفه اخالق از مثبت تصویر ایجاد

 : شوند می ابالغ ذیل به شرح آن با مرتبط ضوابط و پزشکی موسسات در افراد پوشش

 الف(کادر پرستاری
 

 است الزامی بیمارستانی های عفونت مراقبت نظام کشوری راهنمای مفاد رعایت دستورالعمل این وادم اجرای در. 

 پوشیده کامال گردن و که موها طوری به روسری یا مقنعه ، شلوار ، روپوش شامل مونث درمانی – بهداشتی و آموزشی کارکنان فرم لباس .1

  شوند

)روپوش وشلوار سرمه ای ومقنعه وکفش  .باشد می جوراب و کفش ، شلوار ، روپوش شامل کرمذ درمانی بهداشتی آموزشی کارکنان فرم لباس .2

پرستاری پنجه وپاشنه پهن  وجوراب مشکی جهت پرستاران خانم ،روپوش وکفش وجوراب مشکی وشلوار سرمه ای جهت پرستاران آقا 

ك بهیاران: آقا روپوش وشلور کرم رنگ ،خانم ها روپوش وشلورو ()بهیاران آقا روپوش وشلور سفید،خانم ها روپوش وشلورو مقنعه سفید()کم

 مقنعه کرم رنگ()منشی ها آقا روپوش وشلور سبز تیره ،خانم ها روپوش وشلورو مقنعه سبز تیره(

 .باشد الشکل متحد ، مختلف های رده در و حرفه با بایستی فرم لباس. .3

 .است ممنوع مصوب فرم لباس روی ای حرفه غیر پوشش گونه هر از استفاده بیمارستانی های بخش درون در .4

 قابل روپوش زیر لباس که به نحوی باشد مناسب ضخامت با زانو حد تا حداقل و گشاد ، کشیده اطو ، بسته ها دکمه ، تمیز ، سالم باید روپوش .5

 .باشد مچ از کوتاه باالتر یا کشی ، چسبان ، تنگ نباید شلوار .نباشد رویت

 رفتن راه هنگام و شود آن لحاظ در ، حرفه با متناسب ایمنی نکات و باشد پهن ی پاشنه و پنجه با ، شستشو قابل ، بسته لوج ، تمیز باید کفش .6

 .ندهد صدا

 .شوند استفاده نباید هستند محیطی یا میکربی معرض آلودگی در که بدن از نواحی در زیورآالت .7

 .باشد می ممنوع کار محل در زا حساسیت یا تند بودار ماده هرگونه از استفاده .8

 .است ممنوع درمانی ارائه خدمات های محیط در مصنوعی ناخن و ناخن رنگ و الك از استفاده .باشد مرتب و تمیز و کوتاه باید ها .ناخن9 .9

 که نحوی به جلوی لباس در خدمت محل و فرد سمت ، نام اول حرف و کامل خانوادگی نام حاوی ، دار عکس شناسایی کارت .الصاق10 .10

 هر ی زمینه رنگ و محتوی ، طرح .است درمانی الزامی های محیط در کارکنان تمامی برای باشد خواندن قابل متری 2ی فاصله از براحتی

 برسد کارفرما تایید به ها واحد سایر در و دولتی های واحد در پزشکی دانشگاه علوم انسانی نیروی امور و حراست ادارات تایید به باید رسته

 بیمارانب(

 .باشد می شلوار و  زانو باالی تا) بلند پیراهن ، مقنعه یا روسری شامل (بستری مونث بیمار لباس .11

 .باشد می شلوار و پیراهن شامل مذکر بستری بیمار لباس .12

 به چادر یا گشاد و بلند شنل ، ها بخش بین یا داخل بیماران مونث در جابجایی های مسیر تمام در ضرورتاً .13

 .شود می افزوده انبیمار پوشش .14

 آسایش و راحتی از برخورداری بیمار ، درمانی مطلوب خدمات ارائه ،؛ آسان شناسایی : کند تامین را ها ویژگی این حداقل باید بیمار لباس .15

 بیمار شخصی حریم و کرامت رعایت و کافی
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 عمل های اتاق داخل در درمانی الزامات و بدن ششپو شئون تمامی در صورت اعزام بیمار به مراکز جسمی وهمراهی پرسنل این مرکزرعایت .16

 قبل موضوع این به توجه .است الزامی اعمال انجام حین و (گان) بیماران استفاده مورد ویژه های لباس هادر اسکوپی و آنژیوگرافی ، ،رادیولوژی

 .کند پیدامی چندان دو اهمیت انیرو اختالالت یا هوشیاری سطح کاهش ، حواس اختالل دچار بیماران برای و ازبیهوشی بعد و

 .است بیمارممنوع کتبی اجازه بدون غیره و همراه تلفن از استفاده با بیمار از صدا ضبط و فیلمبرداری ، برداری تصویر .هرگونه 7

 .توجه به نقش کارکنان پرستاری  در تشخیص ارزش ها و عقاید گیرندگان خدمت و رعایت حقوق آنها : 15
 

دهد که رعایت آنها از سوی نظام ارائه خدمات سالمت الزامی است ، عملی است و در مورد ضرورت  مواردی را تشکیل می حقوق خانوارها

 رعایت آنها اختالف نظر وجود ندارد و بخشی از توقعات خانوارها  در قبال نظام ارائه خدمات محسوب می شود. با توجه به ضرورت رعایت این

اید برای تحقق بخشیدن به آنها برنامه ی مشخص داشته باشد و به صورت منظم میزان رعایت آنها را ارزیابی کند . با حقوق ، نظام ارائه خدمات ب

توجه به معیار عملی بودن برای گنجاندن یك امکان در نظام ارائه خدمات به عنوان یك حق باید با مرور دوره ای لیست حقوق و منابع قابل 

ارائه خدمات را به روز کرد.مهمترین دلیل برای ایجاد تحول در نظام سالمت مغفول ماندن حقوقی است که امکان تدارك، حقوق مردم در نظام 

م ادای آنها وجود دارد. بنابراین حقوق مردم در نظام ارائه خدمات مهمترین سندی است که پیوسته باید پیش روی سیاست گذاران و مدیران نظا

 سالمت باشد. 

  حقوق بیمارمنشورآشنایی با 
 دریافت مطلوب خدمات سالمت حق بیمار است.. -1

 ر قرار گیرد.اطالعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیما -2

 حق انتخاب و تصمیم گیری آزادانه بیمار در دریافت خدمات سالمت باید محترم شمرده شود. -3

 ارائه خدمات سالمت باید مبتنی بر احترام به حریم خصوصی بیمار)حق خلوت( و رعایت اصل رازداری باشد. -4

 .دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات حق بیمار است -5

 

افراد جامعه متعهد به حفظ و احترام به کرامت انسان ها می باشند.این امر در شرایط بیماری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بر اساس  یکایك

درمانی را برای  -قانون اساسی توجه به کرامت واالی انسانی از اصول پایه نظام جمهوری اسالمی بوده ، دولت موظف است خدمات بهداشتی 

راد کشور تأمین کند. بر این اساس ارائه خدمات سالمت باید عادالنه و مبتنی بر احترام به حقوق و رعایت کرامت انسانی بیماران یکایك اف

گان صورت پذیرد.این منشور با توجه به ارزشهای واالی انسانی و مبتنی بر فرهنگ اسالمی و ایرانی و بر پایه برابری کرامت ذاتی تمامی گیرند

 .مت و با هدف حفظ ، ارتقا و تحکیم رابطه انسانی میان ارائه کنندگان و گیرندگان خدمات سالمت تنظیم شده استخدمات سال

 

 اجرای برنامه کنترل عفونت.16

 در . است باشکوهی جهانی هدف راستی به سطح این حفظ و سالمتی از سطح ترین مطلوب به مردم تمام دستیابی امید و سالمت ارتقای مفهوم

 محل اندازه کجابه هیچ در شاید و است بخش امید و پیوسته این وجود با نیست، سریع کافی اندازه به هرگز هدف این سمت به پیشرفت که یحال

 .نباشد مستندتر مسأله این کار،

 ارزشمندترین ، کار لمح در سالمت ارتقای ای اجر و گسترش به شدن متعهد شود استفاده انسانها مورد در که است آن سرمایه ارزشمندترین

است لذا در این راستا واحد کنترل عفونت زیر نظر سوپروایزر کنترل عفونت  برنامه کنترل عفونت را با همراهی اعضای کمیته  گذاری سرمایه
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می نمایند وبه این کنترل عفونت با ریاست این کمیته که ریاست مرکز را نیز عهده دار هستند ومتخصص آزمایشگاه ومدیر پرستاری تنظیم واجرا 

منظور چك لیست های ماهانه توسط رابطین کنترل عفونت بخش ها تنظیم وبررسی وموارد نیازمند برنامه ریزی با کمك اعضا بررسی وبرنامه 

 بکار استاندارد یها بیمارستان،احتیاط در ناشناخته یا شده شناخته منابع از ها میکروارگانیسم انتقال خطر کاهش منظور ریزی می شود   و لذا به

و پروتکل ها . شود گرفته نظر در ها آن بیماری نوع آنکه است،بدون ضروری بیماران تمام برای استاندارد های احتیاط رعایت .د رو می

به برنامه  وکتابچه ایمنی وزوات آموزشی و... در اختیار پرسنل مرکز وبیماران وخانواده ها قرار می گیرد ودر کلیه بخش ها زونکن های مربوط

 کنترل عفونت در اختیار همکاران قرار داده می شود.

 

 و نکات مورد نیاز واحد پرستاریو الزامی ضوابط جاری آشنایی با 
 رعایت نظم وانظباط اداری وسلسله مراتب واجرای دستورات بر اساس دستوالعمل های سازمان ونظام ارزشیابی. .1

بوده و  یالزام ی, رعایت شئونات و حجاب اسالم ماریهمراه با آرامش برای ب یطید محدر ایجا یکار و سع طیبا توجه به قداست مح .2

 باشد  یکار ممنوع م طیمحدر یاستفاده از هر نوع آرایش

 پوشیدن یونیفرم  والصاق کارت شناسایی طبق ضوابط پوشش .3

حضتور بموقتع در   رعایتت شتود    یبایست داشته و مارستانیدر حفظ نظم بخش و ب اریبس تیورود و خروج به موقع شما در بخش اهم .4

دقیقه قبل از پایان شیفت با توجه ساعات 10محل کار بر اساس برنامه تنظیمی و حضور راس ساعت شروع شیفت وترك بخش حدکثر 

شیفت در انتهای برنامه پرسنلی بخش ها)نکته قابل توجه: ستاعت کتار هفتگتی کارکنتان پرستتاری بتر استاس بخشتنامه         3 درج شده

 (خانه در خصوص بهره وری  تعیین می گرددوزارت

 14,30و خروج از بخش ساعت 7,30صبح، ورود به بخش ساعت  فتیدر ش 

 19,00و خروج از بخش ساعت 13,30عصر، ورود به بخش ساعت  فتیدر ش 

 صبح روز بعد 8,30و خروج از بخش ساعت  18,00شب، ورود به بخش ساعت  فتیدر ش 

 در نظر گرفتن شیفت های کاری پرسنل بر اساس نیاز بخش ومرکز وبه صورت شیفت در گردش )ص ،ص/ع ، ع ، ش(.. .5

توانتد بته شتما     یهای کاری ،سرپرستار بخش بهترین فردی است که م فتیدر رابطه با بخش و ش یدر صورت داشتن هر گونه مشکل .6

 بگذارید. انیمسائلتان را با سوپروایزر در م دیتوان ینهایت شما م کمك نماید و در

خرابتی  ورود ،خروج در ابتدا وانتهای شیفت وقبل وپس از مرخصی های ساعتی واطالع مکتوب به دفتتر پرستتاری در صتورت     ثبت .7

 کارت زنی و..

 اطالع به سوپر وایزر وقت در صورت تاخیر )شخصی یا تاخیر سرویس (. .8

 وپر وایزر وقت در صورت تاخیر یا عدم حضور همکاران در ابتدای شیفت .اطالع به س .9

ویتا مرخصتی ستاعتی از     حتداکثر یکبتار در متاه(    )برنامه ویا درخواست مرخصی استحقاقیبین درخواست کتبی در صورت جابجایی  .10

 سرپرستار بخش وحصول اطمینان از موافقت دفتر پرستاری.

 رپرستار بخش قبل از دهم هر ماه .درخواست کتبی  برنامه ماهانه به س .11

 مراجعه به اورژانس جهت بستری یا دریافت خدمت مراجعه به مرکز  در صورت بیماری و  .12
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 هماهنگی وگرفتن وقت قبلی از دفتر پرستاری جهت مطرح کردن مشکالت ویا پیشنهادات. .13

غیتر ایتن   ،در موجه بودن آف یا مرخصی  بررسی موضوع توسط سرپرستار، سوپروایزرو مدیر پرستاری در صورتغیبت در صورت  .14

طترح در کمیتته   صورت تکترار غیبتت هتا     صورت ارجاع به مدیر عامل مرکز جهت درخواست تذکر کتبی با یا بدون درج در پرونده

 نیروی انسانی جهت معرفی به تخلفات

جهتت  ودر صورت بیشتر اطالع مکتوب دقیقه 120تا همکاران اضافه کارکسر کردن معادل  ساعت تاخیر ورود وتعجیل در خروج از   .15

 اجرای قوانین جهت  یانسان یروین تهیطرح در کم

 مرخصی استحقاقی  ساعت در ماه و کسرمعادل  از  4حداکثر سقف استفاده ماهانه از پاس ساعتی  .16

 امیت شتب و ا  فتیدر شت شتود   رییتا از ایجاد اختالل در کار بختش جلتوگ   دیاستفاده نکن فتیدر ابتدای ش یتا حد امکان از پاس ساعت .17

 ..گردد یباشد محاسبه م یبرابر م1,5ساعات  نیبرابر به علت آنکه ساعت کار در ا1,5 یساعت یمحاسبه مرخص لیتعط

 حضور در جلسات آموزشی درون بخشی وخارج از بخش بر اساس جداول زمان بندی شده. .18

 دی شده.حضور در جلسات هماهنگی داخل بخش ودفتر پرستاری اساس جداول زمان بن .19

 ماه یکبار( به منظور ارتقائ عملکرد وتوسعه فردی همکاران  3انجام ارزشیابی مستمر کارکنان پرستاری )هر  .20

انجام ارزیابی های مستمر از عملکرد همکاران  ونحوی ارائه خدمات پرستاری ورضایتمندی وتکریم ارباب رجوع در کلیه شتیفت هتا     .21

رم به منظور ارتقای خدمات پرستاری وافزایش میزان رضتایتمندی وتکتریم اربتاب رجتوع     توسط مدیر پرستاری وسوپر وایزران محت

 ومنظور کردن نتایج در نمرات ارزشیابی همکاران .

 )در لوح فشرده موجود است(. انجام وظایف بر اساس شرح وظایف وحدود انتظارات تدوین شده .22

بروز هرگونه مشکل در این راستا از طریق دفتر پرستاری اقتدام متی   تامین حقوق ومزایا توسط کارگزینی انجام می گردد در صورت  .23

 گردد.

ارسال می شود پرسنل با قراردادی و شرکتی تا قبتل  پس از تایید مدیرپرستاری با مدارك الزم به معاونت محترم آموزشی استعالجی  .24

تایید نهایی گواهی های استعالجی پرسنل فوق بتا ستازمان   هرماه مدارك را ارائه دهند تا گواهی کار بر اساس میزان تنظیم شود . 5از 

 تامیم اجتماعی و پیگیری بر عهده فرد خواهد بود.

الزم برختوردار   ازاتیجدید با واحد آموزش/ پرستاری همکاری نموده و از امت یدر ترجمه مقاالت علم دیتوان یصورت تمایل مدر   .25

 . شوید

الزم برختوردار   ازاتیت با واحد آموزش پرستتاری همکتاری نمتوده و از امت    یقاتیهای تحقدر انجام طرح  دیتوان یدر صورت تمایل م .26

 . شوید

 . مورد استقبال قرار خواهد گرفت یو آموزش یو مراقبت یارائه بهتر خدمات درمان نهیشما در زم تیهر گونه ابتکار و خالق .27

 . دینمای اقدام مارستانیعضویت در کتابخانه ب جهت  مارستانیدر صورت تمایل برای استفاده از امکانات کتابخانه ب .28



19 

 

حتمتاً بتا    بایستتی  .. و فروشتگاه  بته  رفتتن  –بانتك   مراجعه بته عتابر    لیدارید از قب مارستانیدر داخل ب یکه کار شخص یدر صورت .29

گزارشتات توستط    و جانشین مراقبت در دفتر تقسیم کارتعیین و در کار بخش ایجاد نشود یاختاللتا دینمای یسرپرستار بخش هماهنگ

 . نفر جانشیت ثبت گردد.گردد

 هزینه غذای پرسنل صبحکار در صورت تمایل به استفاده و رزرو در سامانه به صورت ماهانه از حقوق ایشان کسر می شود .30

است که از رفتن به ستلف بته صتورت چنتد نفتری       یرفت و برگشت به سلف سرویس جهت سرو غذا زمان بر خواهد بود . پس الزام .31

 . دینمای خودداری بماند جداً یی که بخش خالطور

  . است ممنوع بیماران از مراقبت ضمن و بیمار بالین بر جویدن آدامس و آشامیدن و خوردن .32

 .است ممنوع اکیداً بیمارستان مسقف فضاهای در دخانیات استعمال .33

 .است ممنوع بیمار بالین بر همراه تلفن از استفاده .34

 .است ممنوع همراه تلفن از استفاده با بیمار از مبرداریفیل و برداری تصویر هرگونه .35

 کنتترل  منظتور  بته  و بیمارستتانی  هتای  عفونت مراقبت نظام کشوری راهنمای اساس بر مدون استانداردهای های احتیاط رعایت .36

 .است الزامی کارکنان توسط عفونت

 . ماست سیاست مراجعین تمامی با محترمانه و مناسب ارتباط .37

 .ماست کار سرلوحه بیماران با مسئوالن برخورد و نحو بهترین به بیماران امور انجام .38

 

 

 پرستاری جزییات وآخرین دستورالعمل های و آیین نامه ها وبخشنامه ها ی مهمترین معرفی 
 

 اخالق، قوانین و مقررات درپرستاری

المت و بیماری ، انجام رفتارهای مبنی برسالمت ، و ارزشهایی که هرفرد به آن معتقد است ، برباورهای مربوط به نیازهای انسانی ، س

افرادی که برای سالمتی و مسئولیتهای فردی ارزش زیادی قائلند ، اغلب سخت کار  واکنش انسان دربرابر بیماری تاثیر می گذارند .

د بازبینی قرار دهد تادریابد هرپرستار باید بطور جدی ارزشهای شخصی خود رامور می کنند تا به اهداف مورد نظر خود دست یابند .

به عنوان مثال ، اگر فرد به ترفیع خود آنقدر اهمیت دهد که  که آیا این ارزشها با ارزشهای ضروری شغلی برابری می کند یا خیر .

ه ، از تمایلی نداشته باشد تا دراستای تعهد واقعی اش نسبت به سعادت و سالمت بیماری که مراقبت از وی بر عهده او گذاشته شد

خود گذشتگی نماید ، درآنصورت هرگز پرستار موفقی نخواهد بود . بطور مشابه ، اگرنسبت به احترام گذاشتن به افرادی که با وی 

  متفاوت هستند ، ارزش کمی قائل شود به گونه ای تحقیرآمیز و ناشایست با همکاران و بیماران رفتار خواهد نمود.

ارزش راشناسایی نمودند که مظهر فعالیت های مراقبتی حرفه پرستاری شناخته  5رستاری آمریکا ، ، انجمن کالج های پ 1998درسال 

  شد .

 نوع دوستی-1

 خودمختاری-2



20 

 

 شان انسانی-3

 صداقت-4 

 عدالت اجتماعی-5 

ین یادگیری شناسایی آن دسته از پرستارانی که در محیط کار ، مظهر ارزشهای ضروری حرفه پرستاری به شمار می آیند ، همچن

 رفتارهای ارائه شده توسط آنها می تواند سودمند واقع شود . 

 :کدهای ملی اخالق در حرفه پرستاری اجرای .1

سالمت در جمهوری اسالمی ایران تدوین شده و   ها و راهنماهای اخالقی مرتبط با حوزه آیین  اخالق پرستاری در راستای تکمیل مجموعه  آیین

 ها هستند. های خدمات آموزشی، پژوهشی، مدیریتی، بهداشتی و بالینی در تمام رده ی پرستاری در حوزه الن حرفهمخاطبان آن تمام شاغ

 : آیین اخالق پرستاری در جمهوری اسالمی ایران شامل راهنماها و کدهای ملی اخالقی

 جامعه، و پرستار حیطه های مختلف  .1

 ای حرفه تعهد و  پرستار .2

 لینیپرستار و ارائه خدمات با .3

 پرستار و همکاران تیم درمانی و پرستار  .4

 آموزش و پژوهش از سوی سازمان نظام پرستاری  .5

لذا واحد پرستاری این مرکز خود را جهت اجرای کد های اخالق حرفه های ملزم می داند کلیه همکاران می بایست به اصول آن آشنا و 

 فرمایید توجه22مارهبه جزوه آموزشی شیکایك بند های آن را اجرا نمایند لطفا 

 و ساعات کار : سالمتوری کارکنان بالینی نظام  نامه اجرایی قانون ارتقاء بهره آیین .2

 
 

 

امور اجتماعی،  و کار پزشکی، آموزش و درمان بهداشت، های وزارتخانه مشترک پیشنهاد به بنا 21/01/0188 مورخ جلسه در وزیران هیئت       

وری  ( قانون ارتقاء بهره5فاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام پرستاری و به استناد بند )رفاه و تأمین اجتماعی، د

 نامه اجرایی قانون یادشده رابه شرح زیر تصویب نمود: ا ، آیین0188کارکنان بالینی نظام سالمت ا مصوب
  

روزی دولیت )کشوری و  ها و مراکز درمانی شبانه شود که در بیمارستان شتی، درمانی اطالق میا شاغلین بالینی به کارکنان رسته بهدا0ماده       

دهند و شام  پرستاران، بهیاران، کمک بهیاران، ماماها، پزشکان،  لشکری( و غیردولتی به بیماران بستری به صورت مستقیم ارایه خدمت می

 باشند. شناسان هوشبری و شاغلین رشته شغلی فوریتهای پزشکی میها و کار ها و کارشناسان اتاق عم ، کاردان کاردان

 های کاری نوبت در کار و خدمت سابقه کار، صعوبت به توجه با و باشد می هفته در ساعت( 44) کارکنان کار ساعت میزان ا2ماده       

ای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دفاع و پشتیبانی ه ک مشاغ  و نوع فعالیت توسط وزارتخانهتفکی به که دستورالعملی طبق بر غیرمتعارف،

های دولتی )کشوری و لشکری( و  یابد. این دستورالعم  در بخش گردد، حداکثر تا هشت ساعت در هفته تقلی  می نیروهای مسلح تعیین و ابالغ می
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 االجرا خواهدبود. غیردولتی الزم

نامه و همچنین کارشناسان امور روانی، مددیاران و  ( این آیین0و سوختگی موضوع ماده) های روانی ا کارکنان بالینی بیمارستان1ماده       

های غیرمتعارف استفاده  ها، عالوه بر مرخصی استحقاقی سالیانه، حداکثر تا یک ماه از مرخصی کار در محیط کاردرمانگران این بیمارستان

 باشد. خواهندنمود. این مرخصی قاب  خرید یا ذخیره نمی

 این مفاد مشمول باشند داشته اشتغال مستمر طور به عمومی های بیمارستان سوختگی و روانی های بخش در که نیز بالینی کارکنان ا تبصره       

 .خواهندبود ماده

تاری شاغ  در ( قانون سازمان نظام پرس06موضوع ماده ) مشمولین و سوختگی و روانی های بیمارستان بالینی کارکنان مشاغ  ا4ماده       

 شوند. آور محسوب می های دولتی و غیردولتی ازجمله مشاغ  سخت و زیان بخش

. گردد می محاسبه( 5/0) ضریب با تعطی  ایام و شب های نوبت در غیردولتی و دولتی های بخش در بالینی کارکنان کار ساعات ا 5ماده       

( ساعت براساس دستورالعم  81توانند در صورت نیاز، ماهانه حداکثر ) الی را نداشته و میماده اجازه کار بیش از دوازده ساعت متو این مشمولین

یک از کارکنان مجاز به صرف زمان جهت خوابیدن در طی  کاری انجام دهند. با اعمال این ضرایب هیچ نامه با توافق کارفرما اضافه ( این آیین2ماده )

 باشند. های شب و ایام تعطی  نمی شیفت

 .گردد می بستری بیماران و بخش جاری امور تحول و تغییر صرف ساعت یک کاری، های نوبت تعویض در ا تبصره       

مه نا آیین این( 0) ماده در مصرح واحدهای در غیردولتی و دولتی های بخش در خدمت شاغلین مزایای و حقوق پرداخت روش ا 6ماده       

های مذکور و پرداخت  باشد. پرداخت در روش ثابت، براساس قوانین و ضوابط موردعم  در بخش ملکرد میترکیبی از دو روش ثابت و مبتنی بر ع

ها و در بخش غیردولتی طبق روال  های خدمات، در بخش دولتی براساس طرح نظام نوین بیمارستان در روش مبتنی بر عملکرد تا تعیین نرخ تعرفه

 حاکم خواهدبود.

 اشتغال مرتبط شغلی رشته در بالینی کار به غیردولتی یا دولتی های بخش از یکی در که است شاغلینی شام  فقط نامه آیین نای مزایای ا7ماده       

باشند. متن تعهدنامه  می شود، می بخش یک در خدمت انجام به متعهد فرد، آن طی که ای تعهدنامه ارایه به موظف نامه آیین این مشمولین. دارند

 اشت، درمان و آموزش پزشکی تنظیم و ابالغ خواهدشد.توسط وزارت بهد

 های دستگاه عمومی بودجه در و بینی پیش ساله همه سالمت، نظام بالینی کارکنان وری بهره ارتقاء قانون اجرای از ناشی اعتبارات ا 8ماده       

 .خواهدشد منظور ربط ذی

جمهور موظف است کمبود نیروی انسانی ناشی از اجرای این قانون را که از سوی  ساونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییمع ا9ماده       

( قانون مدیریت خدمات کشوری در برنامه پنجم 50شود در قالب مجوز استخدامی طبق ماده ) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعالم می

  نماید. بینی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران پیش
  

 

 طرح مسیر ارتقا شغلی.3

 پرستارانی که بطور تمام وقت به انجام وظیفه مشغولند مشمول این دستورالعمل هستند . -

% امتیازات مربوط به ارزشیابی دو سال منتهی 85% و80% ،70احراز شرایط ارشد ،خبره وعالی به ترتیب مشروط به کسب حداقل میانگین  -

 امتیاز از عوامل مندرج در این دستورالعمل می باشد . 1600و1100و 600حداقل  به ارزیابی مستخدم وکسب

سال سابقه کار به صورت  رسمی ویا پیمانی به ازای کسب رتبه  5احراز عناوین عالوه بر کسب امتیازات فوق منوط به داشتن حداقل  -

 ه های خبره وعالی می باشد.سال توقف به ترتیب در رتبه های ارشد وخبره برای کسب رتب 5ارشد وحداقل 
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 مشمولین جهت کسب عناوین خبره وعالی الزم است دارای مدرك لیسانس یا باالتر باشند . -

فوق العاده مذکور مشمول دریافت کسور بازنشستگی نمی شود واستمرار پرداخت آن مستلزم حفظ کیفیت ارائه خدمات  وکارایی مستخدم  -

 ط او می باشد.طبق ارزیابی سالنه از نحوه خدمت توس

 قوانین ومقررات اداری :.4

 اضافه کارو...( -تشویق وتنبیه - -مقررات مرخصی ها،     قوانین ورود خروج حضور وغیاب، )

 

 آیین نامه مرخصی ها

 مرخصی استحقاقی 

 (مرخصی استحقاقی مستخدم از اولین ماه خدمت به نسبت خدمت به او تعلق می گیرد.1ماده 

از یك روز جزئ مرخصی استحقاقی منظور می شود وحداکثر مدت مرخصی این ماده از دوازده روز در یك (مرخصی کمتر 2ماده 

 سال تجاوز نخواهد کرد. 

(هر گاه رییس اداره بنا به مصالح اداری با تقاضای مستخدم از حیث مدت یا موقع استفاده موافقت نکند اعطای آن را با توافق 7ماده 

 تقاضا ی اولیه بیش از  شش ماه فاصله نداشته باشد موکول میکند. مستخدم که از تاریخ مورد

روز از مرخصی خو را ذخیره کند.)توجهشود در مراکز روانپزشکی  15(هیچ مستخدمی به اختیار نمی تواند در هر سال بیش از 9ماده 

 ذخیره نمایند(  وسوختگی تعداد روزهای مرخصی یك ماه دیگر افزایش یافته است وپرسنل نمی توانند آن را

 مرخصی استعالجی 

(هر گاه مستخدم شاغل بیمار شود وآن بیماری مانع از خدمت او باشد باید مراتب را در کوتاه ترین مدت ممکن به اداره 21ماده 

به روز در پایان روز دهم  10روز گواهی پزشك را در اولین فرصت ودر موارد بیش از  10متبوع اطالع دهد ودر موارد کمتر از 

 رییس یا معاون واحد ارائه دهد.

(کارگزینی موظف است گواهی پزشك را به پزشك معتمد ارسال دارد  ودر صورتی که مفاد گواهی مورد تائید قرار گیرد 23ماده 

 حکم مرخصی استعالجی صادر نماید.

 مرخصی بدون حقوق 

 استفاده از مرخصی بدون حقوق فقط در موارد زیر ممکن خواهد بود :

 (32 ماده

 مستخدم استحقاق مرخصی نداشته باشد و احتیاجش به مرخصی مسلم شود. .1

 مستخدم قصد ادامه تحصیل داشته باشد ومدارك الزم را ارائه نماید. .2

ماه مرخصی استعالجی ساالنه به سبب ادامه همان بیماری یا ابتال به بیماری دیگر قار به  4مستخدم پس از استفاده از  .3

 خدمت نباشد .

 ناچار باشد به اتفاق همسرش به خارج از محل خدمت خود مسافرت کند. مستخدم .4
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 (37ماده 

 روز تجاوز ننماید ومستند به دالیل زیر باشد موجه شناخته می شود : 3عدم حضور مستخدم در پست خود که مدت آن از 

 بیماری او .1

 د امده باشد.صدمات ناشی از حوادث که به او یا همسر یا پدر یا مادر یا فرزندان او وار .2

 بیماری شدید پدر یا ماد ر یا همسو یا فرزندان .3

 فوت همسر یا اقربای نسبی یا سببی تا طبقه سوم .4

 دارا شدن فرزند  .5

 ازدواج او وفرزندان .6

 استحضار او توسط مراجع قانونی .7

مرخصی  تشخیص صحت وسقم ادعا به عهده رییس اداره است در صورتی که تصدیق شود غیبت مستخدم بر حسب علت جزو

 استحقاقی یا استعالجی وی محسوب می شود.     

 مرخصی کمتر از یك روز ،زمان شیردهی 

 ( 13دستورالعمل شماره 

 ساعت است. 1حداقل مدت مرخصی برای استفاده از مرخصی کمتر از یك روز  .1

به وی ابالغ می  در پایان سال جمع ساعات مرخصی استفاده شده مستخدم طی فرم وضعیت مرخصی استفاده شده مستخدم .2

 شود .

درمانی مبنی بر تغذیه شیر  –ماهگی کودك منوط به ارائه گواهی مرکز بهداشتی  20استفاده از مرخصی ساعتی تا سن  .3

 خوار توسط مادر است .

مادران مشمول این آیین نامه می توانند طی ساعات مقرر کار روزانه حداکثر از یکساعت مرخصی ساعتی برحسب نیاز  .4

 نوبت )در روز ( استفاده نمایند. 3کثر در کودك حدا

 .موسسات موظفند متناسب با تعداد مادرانی که فرزند خود را شیر می دهند نسبت به ایجاد محل مناسب اقدام کنند .5

 
 1387منبع : مجموعه قوانین ومقررات استخدامی واداری   -

  جهت مکاتبات ادری طرز کار با نرم افزار دیدگاهآشنایی با 
 

 :ایی آموزش داده می شودنه به وجود رایانه در کلیه بخش ها به طور مختصر نحوی کار با اتوماسیون اداری جهت آشبا توج
در چهار حوزه   «دگاهید»های مجموعه  افزار باشد. نرم افزاری تحت وب و محصول شرکت چارگون می یك مجموعه نرم ،دگاهید

را  شرویسازمان پ كی یافزار بستر نرم کپارچه،یبه صورت  «كیلجست»و  «یانمنابع انس تیریمد» ،«یمال» ،«یادار ونیاتوماس»

گوناگون به بهبود عملکرد  یها کوچك، متوسط و بزرگ است و از جنبه یها سازمان یآل برا دهیا یانتخاب «دگاهید. »دهند یم لیتشک
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 Internet)  راکسپلور نترنتیمرورگر اپس از باز کردن  دگاه،ید یافزار جهت ورود به مجموعه نرم.کند یسازمان کمك م

Explorer Browser)یافزار مجموعه نرم ی، با وارد نمودن آدرس سرور اتوماسیون سازمان خود در بخش نوار آدرس، صفحه ورود 

 .نمایش داده خواهد شد ر،یمطابق شکل ز دگاه،ید

 

 
را مکاتبات تعیین کرده باشد، بالفاصله  بصورت   فرض ار پیشافز پس از وارد کردن کد کاربری و رمز عبور، چنانچه مدیر سیستم نرم

همچنین در قسمت باالی صفحه رابط کاربری، مشخص شده که در کدام یك از .افزار هدایت خواهید شد خودکار به محیط این نرم

مکاتبات، مطابق شکل زیر، گزینه  افزار ورود به نرم یصورت برا اید. در غیر این افزاری دیدگاه وارد شده افزارهای مجموعه نرم نرم

 افزارها را انتخاب نمایید از منوی نرم« مکاتبات»

 

 
 

 مشاهده نامه ها:

 توان به سه طریق ذیل عمل نمود. های موجود در کارتابل، می افزار مکاتبات جهت مشاهده انواع نامه نرم

توان نامه را به همراه جزئیات و الحاقات آن مشاهده  ن میی مورد نظر، با دو بار کلیك بر روی آ روش اول: پس از انتخاب نامه 

 کرد.
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توان  نمایش آیتم، می در بخش پیش« مشاهده»ی  ستفاده از دکمهها با ا ی مورد نظر از لیست آیتم روش دوم: پس از انتخاب نامه

 جزئیات نامه و الحاقات آن را مشاهده نمود

 وارد صفحه فایل متن و اطالعات نامه خواهید شد.« نمایش نامه»روش سوم: پس از کلیك راست روی نامه با انتخاب گزینه 

 پی گیری نامه:

های  باشد که با انتخاب هر یك از سمت مان به صورت نمودار درختی قابل مشاهده میافزار مکاتبات گردش نامه در ساز در نرم

توان جزئیات نامه از قبیل تاریخ ثبت، تاریخ ارسال به شخص منتخب، تاریخ رویت نامه توسط شخص  موجود در این نمودار می

ها، با کلیك راست  ب گزینه مورد نظر از لیست آیتمتوان پس از انتخا منتخب و ... را مشاهده نمود.جهت پیگیری موارد ذکر شده می

 را انتخاب نمود. « پیگیری»ی  ی میانبر، گزینه روی آن و انتخاب گزینه پیگیری و یا با استفاده از دکمه

 
  

با انتخاب گزینه پیگیری صفحه مربوط به نمودار درختی پیگیری مطابق شکل زیر باز خواهدشد که با کلیك بر روی هر یك از 

توانید اطالعات گردش نامه نزد آن فرد را مشاهده  باشد، می های درخت که حاوی عنوان سمت و نام کاربر متناظر با آن می شاخه

  نمایید.
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  ارسال پیشنویس:  

نویس  ان پیشتو ای است که در آینده و در سازمان توسط مدیران تهیه خواهد شد. می نویس و یا مینوت نامه نویس در واقع چك پیش

نویس کافیست ابتدا نامه  جهت ثبت پیش را تا قبل از امضاء شدن، ویرایش نموده و یا تغییرات دلخواه را بر روی آن اعمال نمایید

را انتخاب نمایید و یا در صورت تمایل به « نویس تهیه پیش»ها و سپس با کلیك راست بر روی آن گزینه  مورد نظر را از لیست آیتم

نویس با  ی باز شده مراجع پیش افزار، کشوی مکتوبات انتخاب کنید. در صفحه نویس بدون سابقه، این گزینه را از منوی نرم ثبت پیش

ها روی  شود. پس از تکمیل گزینه های مرجع نامه، شماره مرتبط نامه و تاریخ، تعیین می کلیك روی دکمه + و تکمیل و انتخاب فیلد

 دکمه تایید کلیك نمایید. 

 
 در لبه اطالعات اصلی، اطالعات ذیل را تکمیل نمایید: نویس نمایش داده خواهد شد. ی تهیه پیش با کلیك بر روی دکمه تایید صفحه 

 باشد. فرستنده: در این بخش اطالعات دبیرخانه و کارمند جاری قابل مشاهده و اولویت و امنیت نامه قابل انتخاب میاطالعات 

شوند.اطالعات نهایی: امضا کننده نامه و  نویس انتخاب می ی پیش نویس: در این قسمت دبیرخانه و کارمند گیرنده انتخاب گیرنده پیش

نویس پس از امضای این شخص برای  باشید که پیش گردد. توجه داشت ه در این بخش تعیین میدبیرخانه مقصد به همراه نوع نام

باشند. توضیح  گردد. همچنین با توجه به دسترسی امضاء کننده نهایی نامه، گیرندگان نهایی قابل انتخاب می گیرندگان نهایی ارسال می

ارج از سازمان را نداشته باشد، امکان انتخاب افراد خارج از سازمان در اینکه چنانچه امضاء کننده نامه دسترسی ارسال به افراد خ

 صفحه انتخاب گیرندگان نهایی برای کاربر جاری وجود نخواهد داشت.

انتخاب گیرندگان نهایی: در این بخش با کلیك بر روی دکمه انتخاب امکان انتخاب گیرندگان اصل، رونوشت و رونوشت مخفی 

 باشد. نیز فراهم می« افزودن ارسال کننده»ی  ی پیش در صورت انتخاب گزینه نتخاب شخص ارسال کنندهنویس و همچنین ا پیش

نویس تهیه شده درج می  درج مشخصات: در این بخش موضوع نامه مشخص بوده و عالوه بر آن بخش توضیحاتی در رابطه با پیش

 گردد.
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ی(در صفحه مکتوبات به قسمت اداری کلیك موده وفرم درخواست جهت ارسال مرخصی ساعتی یا روزانه )استحقاقی وبهره ور 

مرخصی را انتخاب و نوع مرخصی را با ذکر تاریخ از شروع تا انتها )یك روز پس از آخرین روز( و جهت مرخصی ساعتی تاریخ 

صورت موافقت وتایید وساعت شروع وختم را انتخاب و درخواست نمایید وبه سرپرست مستقیم خود ارجاع داده وثبت نمایید در 

 سرپرست در یادآوری ها که در پایین صفحه مکتوبات قابل مشاهده است می توانیید ونظر سرپرست خود را مشاهده نمایید.

افزاری دیدگاه خارج شوید. البته برای حفظ ایمنی بیشتر بهتر است  بایست از مجموعه نرم پس از اتمام کار با سیستم، می  خروج:

کنید، از محیط کاربری خود خارج گردید.برای خروج از سیستم، بر روی گزینه  طور موقت نیز رایانه خود را ترك میهنگامی که به 

 )جهت دریافت اطالعات بیشتر به صفحه دیدگاه /مکاتبات/راهنما مراجعه فرمایید..نمایید کلیك عمومی، منوی در خروج از سیستم 

 
  

 
 

 

 

 منشی (-کمك بهیار–بهیار -رواناورژانس/ /ستار عمومیآشنایی با شرح وظایف پرستاری)پر
الزم به ذکر است در بدو ورود همکاران در زمان اشنا سازی شرح وظایف و حدود انتظارات به همکاران ابالغ می گردد وپس از مطالعه ،امضا 

 کسب می گردد ودر پرونده پرسنلی بایگانی می گردد.

 

 شرح وظایف عمومی پرستار 

 
 :پرستاری و استانداردهای مراقبتی به شرح زیر می باشد عمومی پرستار با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو مبتنی بر فرآیندشرح وظایف 

ای موثر )آشنا سازی با محیط، معرفی خود و همکاران به  جلب اعتماد و اطمینان مددجو ) فرد، خانواده و جامعه ( و برقراری ارتباط حرفه .0

و در نظر گرفتن  ها و مشکالت با دادن اختیار به وی با بکارگیری مهارت های کالمی و غیر کالمی درخواست یح به سواالت،مددجو، پاسخ صح

 و کیفیت زندگی و سالمت مددجو تفاوت های فردی مددجویان (، تالش در ایجاد محیطی امن و حفظ استقالل

 ثبت در پروندهبررسی، شناخت و کسب اطالعات از وضعیت سالمت مددجو و  .2

 مهارت و پژوهش دانش، بر  تعیین، ثبت مشکالت، نیازهای بهداشتی مددجو و تشخیص پرستاری مبتنی .1

 پرونده برنامه ریزی اقدامات مراقبتی براساس اهداف و اولویت ها و ثبت آن در .4

 یپیراپزشک مشارکت و همکاری با پزشک در انجام معاینات و نظارت بر فعالیت های تیم.5

 :با توجه به  آن، انجام اقدامات مراقبتی براساس استانداردهای خدمات پرستاری و ثبت و پیگیری .6
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  :الف: نیازهای جسمی

 (… تامین بهداشت فردی ) پوست، مو، دهان و 

 خواب، استراحت و آسایش

 ژ و انجام مراقبت های الزمگاوا ،( NGT) سوندگذاری معده  تغذیه : تعیین نیازهای تغذیه ای و رژیم غذایی بیمار، 

گذاری مثانه، شست و شوی مثانه، مراقبت از سوند و درن  تامین نیارهای دفعی بیمار، کنترل و ارزیابی عملکرد سیستم ادراری و گوارشی، سوند 

 و انواع تنقیه ها، الواژ، مراقبت از کلستومی

 تراکتوستومی ه تراشه واکسیژن رسانی، ساکشن، مراقبت از لول  تنفس )تمرینات تنفسی،  

صندلی، تغییر وضعیت،  نظارت بر ایجاد حداکثر تحرک در بیمار ) حرکت در تخت، خروج از تخت، انتقال به ( گردش خون )کنترل عالیم حیاتی  

فظ تعادل الکترولیتی، تعادل آب الکترولیت ها ) کنترل جذب و دفع، بررسی و ح (حرکتی انجام حرکات فعال و غیر فعال، بکارگیری از وسای  کمک

 )روزانه توزین

 (بخیه ها ها، کشیدن انواع زخم مراقبت از سیستم پوستی ) مراقبت از پوست و مخاط، مراقبت از 

 ( مراقبت از سیستم عصبی ) کنترل سطح هوشیاری بیمار و کنترل تحریکات محیطی مناسب

اعتالی مفهموم خود در بیمار، تطابق روانی،   تیم توانبخشی، ره زندگی با مشارکتحفظ و ارتقاء کیفیت زندگی و خودکفایی در فعالیت های روزم  -

تامین نیازهای معنوی و  اسب جهتمن محیط ایجاد( …بیمار به شرکت فعال تر در تصمیم گیری های درمانی خود و  قیاجتماعی مددجو ) تشو

  بیمار حقوق منشور براساس مددجو حقوق از دفاع –مذهبی مددجو

 :انجام مراقبت های تشخیصی، درمانی تجویز شده در موارد زیرب: 

عضالنی و واکسیناسیون (، مایعات وریدی، تزریق خون و فرآورده  وریدی، جلدی، زیر  رکتال، تزریقی ) جلدی،  دادن داروهای خوراکی ، واژینال،

فولی، گذاشتن  گذاشتن سوند  –EEGانجام –ECGانجام –دیگیری از عوارض جانبی آنها، تغذیه کام  وری درمان و پیش های آن، کنترل اثر

 ( IV Line) الیه اول پوست، برقراری خط وریدی گیری، آت  گیری، کشش پوستی، بخیه ،گچ ( NGT) سوند معده

 ج: انجام اقدامات اولیه احیاء قلبی ریوی تا حضور تیم احیاء

 مربوطه خش دیگر و ارائه گزارشاتارائه اقدامات پرستاری در انتقال بیمار از بخش به ب -ها

 مجدد به منظور ارائه مراقبت های الزم ارزشیابی نتایج خدمات ارائه شده به مددجو و در صورت لزوم بررسی و برنامه ریزی .7

 ارائه اقدامات پرستاری جهت کنترل درد .8

 حوادث غیر مترقبه ها و شرکت در تیم بحران و اجرای وظایف محوله از پیش تعیین شده در موقعیت .9

 احتمالی اقدامات مناسب در جهت تامین ایمنی بیمار یا مددجو و پیشگیری از حوادث.01

 پرستاری سرپرستی و نظارت مستمر بر حسن اجرای اقدامات مراقبتی توسط سایر اعضای گروه .00

موزش و ارزیابی یادگیری در مددجو، خانواده و جامعه آ بررسی نیازهای آموزشی، تعیین سطح انگیزش، توسعه برنامه های آموزشی، اجرای .02

 سطح سالمت به منظور تامین، حفظ و ارتقاء
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 ارائه اقدامات پرستاری قب  و بعد از عم .01

 حمایتی و اجتماعی راهنمایی و مشاوره با مددجو، در صورت لزوم ارجاع به سایر منابع تخصصی، .04

 آماده سازی مددجو جهت ترخیص.05

 هماهنگی مرکز درمانی یری و ارائه خدمات پرستاری و اقدامات مراقبتی در منزل پس از ترخیص باپی گ.06

 ( انجام اقدامات ضروری به منظور پیشگیری از عفونت ها ) آموزش و پژوهش .07

ارکت جامعه ) فرد، خانواده، از همفکری و همیاری و مش همکاری با گروه بهداشتی جهت رفع مشکالت محیطی، حفاظتی و خدماتی با استفاده.08

 پیگیری آن ها و( …گروه، مدرسه، کارخانه و 

باز آموزی ها، آموزش دانشجویان   ضمن خدمت، آموزش)  پژوهشی –شرکت در دوره های آموزشی و همکاری در برنامه ریزی آموزشی .09

  نیاز در جهت اعتالی کیفیت خدمات پرستاری های مورد درمانی، همکاری در انجام پژوهش پرستاری و سایر اعضای گروه بهداشتی

 مداوم کیفیت خدمات مشارکت در ارائه خط مشی های مراقبتی و بهداشتی و توانبخشی در جهت بهبود.21

 جسد مطابق موازین شرعی مراقبت از بیمار در حال احتضار و خانواده بیمار و نظارت بر امر مراقبت از.20

 اقدامات انجام شده ب  و به پرسن  شیفت بعد بر بالین بیماران و گزارشتحوی  بخش از پرسن  شیفت ق .22

مشاهدات و پاسخ های بیمار جهت تعیین خط مشی درمانی  شرکت و همراهی با پزشکان در ویزیت بیماران، گزارش و اقدامات انجام شده،.21

 مناسب از سوی تیم پزشکی

 ثبت کلیه اقدامات انجام شده.24

 

 تار در بخش روان :شرح وظایف پرس 
 ر: اذکات

 -پرستاری ( را طی نموده باشد.  ) روان منظور از روان پرستار، پرستاری است که دوره کارشناسی ارشد با تخصص پرستاری بهداشت روان  -

( را طی نموده  دوره های آموزشی تخصصی مرتبط ) بازآموزی، ضمن خدمت و یا حین خدمت منظور از پرستار آموزش دیده پرستاری است که 

 است

عالوه بر وظایف عمومی ، وظایف تخصصی پرستار در بخش روان با تاکید بر رعایت منشور حقوق بیمار ، مبتنی بر فرآیند پرستاری و      

 :  استانداردهای خدمات پرستاری به شرح زیر می باشد

 پذیرش مددجو  -0

اجتماعی و معنوی ( با استفاده از تکنیک  ،روانی  ،طه با وضعیت بهداشتی ) جسمی : جمع آوری اطالعات در راب ارزیابی مددجو که شام  -2

یم مشاهده، مصاحبه، معاینه وضعیت فیزیکی و روانی براساس ابزارها و مقیاس های استاندارد از مددجو و سایر منابع ) شام  پرونده، اعضاء ت

 ه و سایر موارد(درمانی، مراکز، سازمان ها، نهادها، سوابق مددجو، خانواد

 تجزیه و تحلی  اطالعات و طبقه بندی آنها بر اساس معیارهای استاندارد  -1

 تعیین و تشخیص مشکالت مددجو مبتنی بر تشخیص های پرستاری  -4

 تعیین برآیندهای مورد انتظار یا معیارهای ارزشیابی انفرادی برای هر مددجو  -5

 راقبتهای پرستاری براساس اولویتهای تشخیصی مددجوطراحی و برنامه ریزی بمنظور اجرای م -6

 اجرا و انجام طرح مراقبتی ) مداخالت روانپرستاری ( جهت مددجو و خانواده از قبی  موارد زیر:  -7
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 انجام مشاوره فردی و گروهی مددجو و خانواده به منظور اصالح یا کسب مجدد توانایی های تطابقی گذشته -الف

، توسط روان پرستار یا پرستار دوره دیده (  ) سالمت روانی و پیشگیری از عوارض و ناتوانی با استفاده از مهارت های زیرتقویت و ارتقاء  -ب

خانواده درمانی  گروه  -آموزش ابراز وجود و ح  مشکالت -تکنیک های آرام سازی   - کنترل استرس - مداخله در بحران - ارتباط درمانی

 های جدید است (  منظور استفاده از تکنیک سایر موارد )  -درمانی 

درمان به منظور وصول اهداف مراقبتی و  تیم محیط درمانی : ایجاد و فراهم نمودن محیط درمانی مناسب با مشارکت مددجو و سایر اعضای -ج

 توانبخشی 

روش های مختلف آموزشی و مشاوره ای در    مداخالت و آموزش فعالیت های خود مراقبتی : نیازسنجی اختصاصی آموزشی به منظور اجرای -د

 راستای توانمند سازی مددجو در مراقبت از خود جهت فعالیت های روزانه 

 شام  : که(  سایکوبیولوژیک)  روانی –مداخالت زیست  -ح

 :  رمانید دارو •

 دادن صحیح داروی تجویز شده به مددجو به روش استاندارد  -

 براساس تشخیص صحیح پرستار  PRNاجرای دستورات دارویی  -

 آموزش به مددجو و خانواده در مورد نحوه صحیح مصرف دارو، عوارض دارویی و سایر موارد  -

 ارزیابی واکنش ها نسبت به داروهای تجویز شده و گزارش به پزشک معالج  -

 همکاری و هماهنگی با تیم درمان در راستای اجرای صحیح پروتک  دارو درمانی  -

 ابی سیرعالیم بیماری و انجام معاینه وضعیت روانی بطورمتناوب با توجه به استانداردهای بخش ارزی -

 : درمانی  شوک •

 با نظر پزشک  ECTهماهنگی و آماده کردن مددجو جهت  -

 اخذ رضایت از قیم قانونی مددجو  -

 و اهداف آن  ECTآموزش مددجو و خانواده در مورد اجرا  -

  ECTی پرستاری از مددجو قب  ، حین و بعد از انجام انجام مراقبت ها -

 ثبت گزارشات ضروری -

 :  ( و کار درمانی Activity Therapy)  درمانی فعالیت •

 هماهنگی و همکاری با تیم درمان جهت انتخاب فعالیت درمانی مناسب با توجه به وضعیت مددجو  -

 انجام فعالیت های درمانی و آماده کردن محیط و امکانات جهت انجام فعالیت ها  هماهنگی ، برنامه ریزی و آماده کردن بیمار برای -

 : شام  (  پرستار روان توسط)  درمانی روان های تکنیک انجام و اجرا –و 

 مشاوره پرستاری  -بازی و تفریح درمانی  -گروه درمانی  -خانواده درمانی  -فرد درمانی  -

 های جدید است (  ز تکنیکسایر موارد ) منظور استفاده ا -

 یا محیط   تشیخص، برنامه ریزی و مراقبت از بیماران پرخطر از جهت اقدام به خودکشی و آسیب به دیگران  -ز

 : مشاوره و آموزش به مددجو و خانواده در مورد تمام مسای  مرتبط به بیماری، درمان ، مراقبت و توانبخشی آن ) پرستار آموزش دیده ( -8 

 -مهارت های ح  بحران  -مهارت های از عهده برآیی  -مهارت های شغلی و حرفه ای  -مهارت های ارتباطی  -ت های اجتماعی مهار -

 مهارت های کنترل خشم ، خشونت و پرخاشگری  -مهارت های کنترل استرس 
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 تیم درمان ) پرستار آموزش دیده (  ( با مشارکت اعضاء Discharge planningطراحی و اجرای برنامه ترخیص برای هر مددجو )  -9

 برنامه ریزی و هماهنگی جهت برگزاری نشست های مشترک درمانی با اعضای تیم درمان و توانبخشی  - 01

 ثبت کلیه مداخالت درمانی و مراقبتی انجام شده، واکنش های مددجو و نتایج آنها در پرونده و گزارش به پزشک و سایر اعضاء تیم درمانی  -00

 ایجاد هماهنگی بین تیم درمانی در مورد درمان و مراقبت از بیمار و خدمات ارائه شده به مددجو  -02

 هماهنگی و همکاری با تیم درمان و توانبخشی جهت حفاظت مددجو جهت تهاجمات احتمالی  -01

 ارزشیابی مداخالت انجام شده و ثبت آنها  -04

، مجرم کیفری ، زنان  اعتیاد  ، هپاتیت  به ایدز، اری ویژه در بیماران روانی خاص ) بیماران روانی مبتال برنامه ریزی و اجراء مراقبت های پرست -05

  ( ویژه و سایر موارد

 شرح وظایف پرستار بخش اورژانس

 تریاژ

 . ارزیابی سریع اولیه از نظر شرایط تهدیدکننده حیات در مددجویان با وضعیت بحرانی با آسیب دیده0

 بی سیستماتیک وسریع)ثانویه(بیماران از سر تا پا برای شناسایی کلیه آسیبهای احتمالی. ارزیا2

 . ثبت موارد ارزیابی شده با توجه به مشک  اساسی بیمار1

 . برآوردن نیازهای فوری مددجو4

 . قرزار دادن بیمار در یکی از رده های طبقه بندی فوریتی و اعالم کد در صورت نیاز5

 و متناوب بیماران. بررسی مجدد 6

 . تکمی  فرم بررسی تریاژ7

 . برقراری ارتباط مناسی و موثر با خانواده مددجویان در اتاق انتظار و اطالع وضعیت مددجویان به آنها8

 . اطالع به پزشک جهت ویزیت مددجو9

 . راهنمایی وانتقال بیماران به اورژانس در صورت نیاز به بستری 01

 CPR 
 

 CPRملکرد صحیح وسای  و تجهیزات اتاق . اطمینان از ع0

 CPR. اطمینان از کفایت داروها و سرم های اتاق2

 . تحی  سربع و بدو ن و قفه بیمار بحرانی و بدحال1

 . بررسی راه هوائی بیمار و اطمینان از برقراری راه هوائی مناسب4

 . بررسی نبض محیطی5

 . بررسی سطح هوشیاری بیمار6

 دماتی احیاء. انجام اقدامات مق7

 , شوک و...D.C. انجام اقدامات پیشرفته احیاء شام :برقراری راه هوائی مناسب,لوله گذاری در صورت عدم حضور پزشک,8



32 

 

 . گرفتن نمونه خون شریانی9

 . مانیتورینگ قلبی و تشخیص دیس ریتمی های خطرناک و انجام اقدامات الزم جهت رفع آنها01

 انجام پالس اکسی متری وتشخیص مشکالت تنفسی خطرناک و انجام اقدامات الزم جهت رفع آنها . مانیتورینگ تخصصی بیمار و00

 . اکسیژن تراپی به روش های غیر تهاجمی)بکارگیری انواع ماسک و کانوالها(02

 . ساکشن کردن مددجو)دهانی,بینی حلقی,اندوتراکئال و تراکئوستومی(01

 یه مکانیکی. ست کردن واتصال بیمار به دستگاه تهو04

 . فلبو تومی درمانی با تجویز پزشک05

 لید 08و EKG12, 15. گرفتن06

 . اندازه گیری قندخون مددجو با استفاده از دستگاه گلکومتر07

 . برقراری راه وریدی از طریق ورید ژگوالر خارجی,داخلی و ورید ساب کالوین و...08

 . ثبت گزارش و عملکرد تیم احیاء09

 عمومی

 CPRبیمار از پرستار تریاژ یا پرستار. تحوی  0

 . برقراری ارتباط مناسب و موثر با بیمار و همراهان وی2

 . کنترل وضعیت تنفس,قلب و عروق و هوشیاری و ... بیمار1

 اراختالل اخالقی و... در پرونده بیم-ناشنوائی-. ثبت موارد غیر عادی نظیر نابینائی یا کم کم بینائی از یک چشم یا هردم چشم4

 . کنترل موارد حساسیت های دارویی یا صرف دارو های خاص و ثبت در پرونده5

 . کنترل وثبت بیماری گذشته6

 سالمندان و معلولین ذهنی و گزارش به مقام مسئول در بیمارستان-زنان-. کنترل وثبت موارد مربوط به آزار واذیت کودکان7

 فاده در بخش در هر شیفت. کنترل عملکرد و تعداد مناسب تجهیزات مورد است8

 . هماهنگی با واحد های مختلف جهت انجام اقدامات کلینیکی و پاراکلینیکی9

 . گرفتن نمونه خون شریانی01

 . مانیتورینگ قلبی و تشخیص دیس ریتمی های خطرناک و انجام اقدامات الزم جهت رفع آنها00

 یص مشکالت تنفسی خطرناک و انجام اقدامات الزم جهت رفع آنها. مانیتورینگ تنفسی بیمار و انجام پالس اکسی متری وتشخ02

 . اکسیژن تراپی به روش های غیر تهاجمی)بکارگیری انواع ماسک و کانوالها(01

 . بکارگیری دستگاه تهویه مکانیکی04

 . ساکشن کردن مددجو)دهانی,بینی حلقی,اندوتراکئال و تراکئوستومی(05

 پزشک. فلبو تومی درمانی با تجویز 06

 لید 08و EKG12, 15. گرفتن07

 . اندازه گیری قندخون مددجو با استفاده از دستگاه گلکومتر08

 . برقراری راه وریدی از طریق ورید ژگوالر خارجی09
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 CVP. اندازه گیری21

 . بکارگیری نبوالیزر20

 لوله گذاری و ...(-پیشرفته)بکارگیر ی دستگاه فیبریالتورCPR. انجام 22

 پیس میکر موقت خارجی . گذاشتن21

 . اندازه گیری فشارخون شریانی به روش تهاجمی24

 )کاتتر داخلی بطن مغز( EVD. کنترل و مراقبت از25

 . اندازه گیری فشار داخ  مغزی26

 OGTو NGT. گذاشتن 27

 . گارواژ والواژ معده28

 . بکارگیری دستگاه همودیالیز و انجام همودیالیز در موارد اورژانس29

 انجام دیالیز صفاقی در صورت نیاز. 11

 , و...(,مخدرو سداتیوبا تجویزپزشکTPA. اجرای پروتک  انفوزیون ترمبولیتک)استرپتوکیناز 10

 .اجرای پروتک  بحران در بخش اورژانس12

 مسمومیت

 . الواژ معده0

 . دادن داروهای آنتی دوت برطبق دستور پزشک2

 . درمان تشنج بیمار برحسب دستور پزشک1

 ph. اندازه گیری گازهای خون شریانی و4

 . دادن شارکول فعال یا مسه 5

 . بررسی بیماری های همراه6

 . سم زدایی فوری بر حسب نوع مسمومیت )استنشاقی,پوستی,خوراکی و غیره(7

 . کنترل اختالالت دمای بدن)هیپوترمی, هیپرترمی(8

 شرح وظایف بهیار 

 و مددجویان از مراقبت امر در را زیر های فعالیت  استانداردهای مراقبتی دجو مبتنی بر فرآیند پرستاری وبهیار با تکیه بر رعایت مشنور حقوق مد

 .دهد نظارت مسئول شیفت انجام می تحت بیماران

 کسب دستور وبرنامه کار از مسئول شیفت .0

 بیمار از بخش به بخش انتقال کمک در امر پذیرش، ترخیص و انتقال مددجویان به / از مراکز بهداشتی درمانی و .2

 بهداشت دهان و دندان تامین نیازهای بهداشتی اولیه مددجو شام : تأمین بهداشت پوست و مو تأمین .1
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توانند به تنهایی غذا بخورند و تغذیه به وسیله  نمی کمک در تامین نیازهای تغذیه ای مددجو شام : کمک در دادن غذا به بیمارانی که .4

 پ(لوله معده ) گاواژ

 ( … کلستوئی و کیسه –تعویض -انما –لگن –ن نیازهای دفعی مددجو: ) استفاده از لوله تامی .5

 (کمک در حفظ درجه حرارت طبیعی بدن ) استفاده از کیف آب گرم، یخ، پاشویه و غیره .6

 برانکارد و(  بیمار بدون –آماده نمودن تخت ها ) با بیمار .7

 کمک به خروج بیمار از تخت و راه رفتن وی .8

 الیم حیاتی، جذب و دفع مایعات و ثبت در پروندهکنترل ع .9

 گرفتن نمونه های آزمایشگاهی شام  مدفوع، ادرار، خلط .01

 حضور در زمان تحوی  شیفت با حضور پرسن  و گزارش اقدامات انجام شده .00

به سرپرست مربوطه و  تغییرات حال مددجویان و گزارش برقراری ارتباط موثر و مداوم با مددجویان و پاسخ به آنها و مالحظه کلیه .02

 همکاران زیر گروه ارائه آموزش های الزم به مددجو و

 بیماران گزارش و ثبت مراقبت های انجام شده بطور کام  از بیماران در پرونده بالینی .01

 پرستاری انجام آمادگی های قب  و پس از عم  جراحی براساس استانداردهای موجود. .04

 و انتقال پذیرش و آماده سازی مددجو جهت ترخیص .05

حقوق بیمار شام  ) برقراری ارتباط / دادن  آماده کردن بیمار در موارد لزوم جهت انجام معاینات پزشکی با رعایت منشور .06 

مح  معاینه و در معرض قرار دادن آن / حفظ محیط مناسب جهت معاینه / در دسترس  وضعیت مناسب به بیمار / برداشتن پوشش از

 ( ینهدادن وسای  معا قرار

 شرح وظایف کمك بهیار 

 فعالیتهای مشروحه زیر را در امر مراقبت اولیه از بیمار به صورت خدمات غیر حرفه ای تحت نظارت پرستار انجام میدهد:

 مربوطه سرپرست از کار برنامه و دستور کسب   .0

 :شام  مربوطه سرپرست صالحدید حسب بر مددجو اولیه بهداشتی نیازهای تامین    .2

دن یا کمک در حمام کردن / دهان شویه امور نظافتی مانند شستن دست و رو کوتاه کردن ناخنها تعویض البسه مرتب کردن مددجو حمام دا .1

 ماساژ تغییر وضعیت شیو

 نیستند اینکار به قادر که مددجویانی به غذا خوردن در کمک   .4

 بهداشتی اصول رعایت با آنها ویشستش و مربوطه سرپرست صالحدید به بنا مددجویان به لوله و لگن دادن  .5

 د و صندلی چرخدار...(برانکار به انتقال رفتن راه)  انتقاالت و نق  و حرکت در مددجو به کمک .6

 شستشوی/ کار اتمام از پس آنها آوری جمع...(/ و پانسمان وسای  مانند) پرستار توسط مراقبتی امور انجام جهت الزم وسای  کردن آماده .7

 استریلیزاسیون مراکز به بیمارستان سیاست حسب بر انتقال لزوم صورت در و وسای 

 بدون بیمار( و برانکارد یا با)  تختها کردن آماده .8

 آنها گرفتن تحوی  هنگام و رختشویخانه به تحوی  از قب  ملحفه شمارش    .9
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برداشتن حفظ محیط مناسب برای معاینه/ ینه پزشک شام : برقراری ارتباط/ دادن وضعیت مناسب به بیمار/ معا برای بیمار کردن آماده .01

 پوشش و در معرض قرار دادن عضو مورد معاینه / در درسترس قرار دادن وسای  مورد نیاز جهت معاینه

 پاکیزه نگهداشتن کلیه وسای  و تجهیزات پزشکی موجود) تخت بیمار، میز بیمار، مانیتورها و وسای  کمک تنفسی و ...( .00

 صاصی بیماران در موارد خاص) دندان مصنوعی در موقع رفتن بیمار به اطاق عم  و ...(حفظ و نگهداری اموال اخت .02

 مراقبت از جسد طبق موازین شرعی  .01

 انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق  .04

 شرح وظایف منشی بخش پرستاری 

 .به شرح ذی  عهده دار می باشد رمنشی بخش پرستاری مسئولیت انجام کلیه امور دفتری بخش را زیر نظر مستقیم سرپرستا

 کسب دستور و برنامه کار از سرپرستار یا پرستار مسئول. .0

 :انجام امور اداری مربوط به پذیرش، بستری و ترخیص بیماران شام  .2

 و تحوی  به خانواده... طبق ضوابط مرکز راهنمایی بیماران درموقع بستری به اطاق، گرفتن لباس، اشیاء قیمتی و ... بیمار -

 دریافت پرونده بیمار هنگام پذیرش -

 آماده کردن پرونده بیماران بخش -

 تکمی  روزانه کلیه فرمها و اوراق پرونده با مشخصات بیمار -

 ... کنترل روزانه و نگهداری پرونده بیماران، الصاق اوراق آزمایشات و -

 مرکز جگرفتن وقت برای بیماران بستری جهت انجام آزمایشات، عکس و... در داخ  یا خار- -

 مرکز خارج یا داخ  از …گیری دریافت جواب آزمایشات، مشاوره ها و  پی -

 بیماران بیمارستان جمع آوری و آماده نمودن پرونده بیماران ترخیصی و تحوی  به حسابداری امور -

 کنترل برگ خروج بیماران در موقع ترخیص- -

 .شود ه بیمار دادهتحوی  کلیشه رادیولوژی و بقیه اوراقی که باید در موقع خروج ب -

 قبی  برگه عالئم حیاتی، درخواست آزمایش و غیره مرتب نگه داشتن ایستگاه پرستاری و آماده کردن اوراق و دفاتر مورد لزوم بخش از. .1

 :کز شام بخشها و سایر قسمتهای اداری، درمانی و خدماتی مر تنظیم اوراق اداری و درخواستهای مختلف در صورت لزوم ارسال و پیگیری آن به .4

 تهیه آمار روزانه بیماران -

 تهیه لیست رژیم غذایی بیماران و ارسال به امور تغذیه بیمارستان -

 کاری کارکنان و ارسال به دفتر پرستاری آماده کردن یادداشتهای مورد نیاز بخش) نوشتن، تایپ، تکثیر( پاکنویس برنامه -

 دفتر پرستاریفرستادن اوراق مشاوره پزشکی و اوراق مختلف به بخشها و  -

 امور مربوط به آن آماده نمودن و نوشتن برگ درخواستهای انبار، خریدهای مستقیم، تعمیرات و پیگیری- -

 رادیولوژی به رایانه با هماهنگی سرپرست مربوطه  ثبت و ورود اطالعات و نسخ دارویی، وسای  مصرفی و درخواست آزمایشگاه و -
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 و بیماران ام ها به پزشکان، کادر پرستاری، کارکنانپاسخ به تلفن ها، دریافت و رساندن پیغ. .5

 رسیدگی به مشکالت و سئواالت بیمار و خانواده در امور پذیرش و ترخیص .6

 شرکت در دوره های آموزش شغلی .7

 انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق. .8

 0188منبع شرح وظایف:کتاب شرح وظایف سازمانی وزارت بهداشت ودرمان آموزش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سخن آخر:
 

 چگونگی استفاده از راهنما

شنایی شما با بخش محل خدمت تعیین شده در هر بخش کتابچه آگرامی به اطالع می رساند به منظور  انهمکار

وموجود می  است زات و..(  مربوطه تنظیم شدهیتوجیهی بخش شامل معرفی بخش )تیم ومقررات داخلی وتجه

ستای آگاه سازی ،اطالع رسانی و بکارگیری موارد در جهت ارتقا حرفه ای مطالعه این مجموعه در را.باشد

 ،کارکنان می باشد 

 
 

 

 

 


