
اهداف استراتژیک دفتر پرستاري
تدوین منشور اخالقی سازمان به منظور ایجاد کارآیی و برخورد مشفقانه و مناسب با بیماران 1
بازنگري و اجراي خط مشی ها و اقدامات درمانی مربوط به بیمارستان 2
محاسبه نیروي پرستاري مورد نیاز، بکارگیري و تعیین صالحیت حرفه اي و غیر حرفه اي کادر پرستاري 3
محاسبه و چینش پرسنل در هر نوبت کاري متناسب با تعداد بیماران و حجم کار در بخش ها 4
و مدیریت در بحران، مدیریت خطر، ایمنی، کنترل عفونت، بهداشت محیط، سالمت شغلیبرنامه ریزي5
ارزیابی نیازهاي آموزشی کلیه کادر پرستاري 6
برنامه بهبود کیفیت سازمان و استانداردهاي مراقبتی از بیماران 7
بخش مراقبت هاي پرستاري ثرارزیابی عملکرد پرستاران و ا8
بهبود کیفیت و مداخالت اصالحی با شاخص هاي عملکردي اختصاصی، فایل اندازه گیري و واقع بینانـه و  اجرا و پایش9

با زمانبندي مشخصی
ارزیابی عملکرد پرستاران و اثر بخشی مراقبت هاي پرستاري 10

اهم عملکرد دفتر پرستاري 
تهیه چک لیست استاندارد براي کنترل بخش هاي مختلف  1
برنامه ریزي و برگزاري کمیته هاي بیمارستانی 2
برگزاري کالس هاي آموزشی جهت پرسنل 3
کنترل و بازبینی ترالی اورژانس در بخش ها و در صورت نقص و خرابی جایگزین کردن تجهیزات جدید 4
اجراء طرح رضایتمندي بیماران 5
تنظیم برنامه گروه احیاء در سه شیفت شبانه روزي و نصب در محل مناسب 6
کنترل و نظارت بر تنظیم و تهیه کتابچه توجیهی براي آشناسازي پرسنل جدید الورود 7
برنامه ریزي براي برگزاري کالس هاي آموزشی الزم در زمینه اجراي صحیح اسـتانداردها و سـایر تجهیـزات تخصصـی     8

وطه واحد مرب
کنترل نظارت در زمینه برخوردهاي تشویقی و تنبیهی از طریق ابالغ نامه 9

کنترل پذیرش، انتقال و ارجاع بیماران درون و برون بیمارستانی 10
کنترل و اطمینان از وجود تجهیزات و وسایل مورد نظر براي ارائه مراقبت مناسـب کارکنـان، وسـایل حفاظـت فـردي،      11

جهت دفع وسایل نوك تیز، برانکارد با قابلیت باال و پایین (تنظیم ارتفاع) و داراي نرده محافظوسایل مناسب 
همفکري و همکاري در سرو سامان دادن به وضعیت اورژانس 12
تکثیر و توزیع توصیه هاي کنترل عفونت به بخش ها با تناسب موضوع 13
ي پرستاري و استاندارد.تهیه و ارسال دستورالعمل ها و گاید الین ها14

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی جهرم
مرکز آموزشی درمانی پیمانیه ـ بهبود کیفیت


