
شرح وظایف سر پرستار
الف) جمع آوری اطالعات و برنامھ ریزی :

بررسی وضعیت موجود در واحد تحت نظارت بھ منظور تعیین مشکالت مرتبط با ارائھ خدمات و کیفیت -١

مراقبت .

تعیین خط مشی جھت واحد مربوطھ در راستای اھداف کلی سازمان .-٢

ریزی در جھت اجرای استانداردھای مراقبتی .برنامھ -٣

تنظیم برنامھ کار کارکنان تحت نظارت در شیفت ھای مختلف .-۴

تعیین وظایف کارکنان تحت نظارت (تقسیم کار).-۵

برنامھ ریزی جھت ثبت و ارائھ گزارش کامل از وضعیت ھر بیمار / مددجو در ھر شیفت بر بالین بیمار .-۶

برنامھ ریزی جھت آگاه سازی کارکنان جدیدالورود بھ مقررات اداری ، استاندارد ھای مراقبتی و شناخت کامل -٧

نسبت بھ واحد از نظر محیط فیزیکی ، وسایل و تجھیزات و آشنایی با سایر قسمت ھای مرکز .

ی .برنامھ ریزی جھت ارتقاء کیفیت خدمات ارائھ شده توسط کادر تحت سرپرست-٨

برنامھ ریزی جھت آموزش بھ مددجویان / بیماران ، خانواده و ....... (مراقبت از خود و توانبخشی و ........).-٩

پیش بینی نیازھای واحد مربوطھ از نظر امکانات ، تجھیزات موجود و لوازم مصرفی و پیگیری جھت تامین -١٠

آن .

تجھیزات واحد مربوطھ در ھر شیفت کاری .برنامھ ریزی جھت تحویل و تحول -١١

برنامھ ریزی جھت کنترل عملکرد تجھیزات مورد استفاده در بخش در ھر شیفت .-١٢

ب) سازماندھی:

تشکیل جلسات گروھی و جلب مشارکت کارکنان در جھت حل مشکالت واحد مربوطھ ( کارکنان ، مددجویان -١٣

/ بیماران و .........).

نیازھای کارکنان و ایجاد انگیزه جھت افزایش رضایت شغلی .توجھ بھ-١۴

برقراری حسن تفاھم بین کارکنان واحد مربوطھ و سایر واحدھا.-١۵

انجام مراقبت ھای پرستاری در مواقع اورژانس .-١۶

ایجاد ھماھنگی و ھمکاری بین کادر پرستاری و سایر واحدھا .-١٧

ارائھ نیازھای کارکنان ، مددجویان/ بیماران جھت بھبود وضعیت .شرکت در جلسات مدیران و -١٨

ھمراھی با پزشک بھ ھنگام ویزیت بیماران و ارائھ گزارش الزم .-١٩

ثبت و گزارش کلیھ امور واحدھای مربوطھ بھ مسئولین ذیربط ( شامل : درخواست ھا ، وقایع غیر مترقبھ -٢٠

ازھا و .......) .حوادث ، کمـــــــبود ھا و نقایص ، نی

مشارکت و ھمکاری در برنامھ ھای آموزش ضمن خدمت ، باز آموزی و ..... کارکنان .-٢١

مشارکت و ھمکاری در آموزش دانشجویان پرستاری و سایر کارآموزان در واحد مربوطھ .-٢٢

مشارکت و ھمکاری در پژوھش ھا و تحقیقات کاربردی پرستاری .-٢٣

نس ھای داخلی جھت افزایش سطح دانش و مھارت حرفھ ای پرستاران .برپایی کنفرا-٢۴



ج) ھدایت و رھبری : کنترل ھدایت و ارزشیابی. 

کنترل حضور و غیاب پرسنل تحت سرپرستی .-٢۵

تکمیل فرم ارزشیابی کارکنان جھت پرسنل تحت سرپرستی .-٢۶

سرپرستی از طریق : بررسی رضایت مندی مددجویان ارزشیابی مستمر خدمات ارائھ شده توسط کادر تحت -٢٧

، بیماران ، ھمکاران با ابزار مناسب ( مشاھده ، چک لیست و ........) .

نظارت و ارزشیابی مستمر بر رعایت معیارھای رفتار شغلی و اخالقی کارکنان و انطباق امور پزشکی با -٢٨

موازین

شرع مقدس .

ای داده شده بھ کارکنان ، مددجویان ، خانواده و دانشجویان .ارزشیابی اثر بخشی آموزش ھ-٢٩

کنترل و پی گیری ثبت و اجرای دستورات پزشک و نظارت اجرای آن .-٣٠

مشارکت و ھمکاری با کمیتھ ھای بیمارستان بنا بھ صالحدید سرپرست مربوطھ .-٣١

نظارت بر حسن اجرای تعرفھ ھای پرستاری .-٣٢

ر اقدامات ضروری بھ منظور پیشگیری از عفونت ھا .نظارت مستمر ب-٣٣

ھمکاری و ھمراھی و ارائھ گزارش ھنگام بازدید مسئولین مافوق و گروه ھای بازرسی .-٣۴

نظارت بر حسن اجرای کلیھ خدمات پرستاری در واحد مربوطھ .-٣۵


