1
حدود انتظارات و مسئولیتهای مدیر پرستاری بر اساس شرح وظایف
ردیف
1

الف -برنامه ریزی
پيش بيني برنامه سال پرستاری (برنامه بهبود کيفيت و برنامه های عملياتي) در دوحيطه باليني و مدیریتي براساس برنامه
استراتژیک بيمارستان و نتایج ارزیابي های انجام شده را تدوین مي نماید .و پيشنهاد تفاهم نامه بودجه در خصوص آنراتهيه مي
نماید.

2

ليستي از مشکالت مقطعي تهيه وبرنامه ریزی جهت رفع مشکالت (مقطعي) را مدون مي نماید.

4

رونوشت بر نامه های عملياتي و بهبود کيفيت حيطه پرستاری امضاء شده راابتدای هر سال حداکثر تا اردیبهشت ماه به مدیریت امور
پرستاری ارسال مي نماید و هر  6ماه (پایان شهریور و پایان اسفند ) گزارش برنامه ها را ارسال مي نماید.

5

اهداف کوتاه مدت و بلند مدت و ميان مدت حيطه پرستاری بيمارستان و زمان بندی دستيابي به اهداف مورد نظررا تعيين مي نماید.

6

برنامه ریزی مدون اجرایي برای ارتقاء دانش و مهارت حرفه ای کادر پرستاری مي نماید.

7

برنامه ریزی مدون اجرایي برای آموزش بيماران در بيمارستان مي نماید.

8

برنامه ریزی مدون اجرایي جهت تربيت و پرورش نيروی انساني و تفویض اختيارات  ،جذب و نگهداشت نيروی پرستاری مي
نماید.

9
11

برنامه ریزی مدون اجرایي در زمينه بهبود کيفي مستمر مراقبتها ی پرستاری مي نماید.
برنامه ریزی مدون اجرایي جهت ارزیابي و نظارت بر عملکرد کادر پرستاری داردوبرنامه مداخله ای رابراساس نتایج مميزی
وارزیابي ها در صورت نياز تدوین و اجرا مي نماید.

ردیف

ب .مسئولیت ها
 -1مسئوليت مالي و اداری

1

عضو تيم مدیریت ارشد بيمارستان مي باشد.

2

در فرایندهای مربوط به بودجه بيمارستان مشارکت مينماید.

3

پيشنهاد بودجه مورد نياز برنامه های پرستاری و اولویت بندی آنها را ارائه ميدهد .

4

نيازهای اعالم شده از طرف سرپرستاران برای اجرای وظایف رااولویت بندی و وپيگيری الزم به منظور تامين منابع به عمل مي آورد.

5

معيار های کيفي و پرداخت مبتني بر عملکرد ومزایای غيرمستمرکارکنان پرستاری که توسط مدیریت اجرایي بيمارستان تهيه شده
رابه کادر پرستاری اعالم مي نماید و مزایيای غير مستمر کارکنان زیر مجموعه رابر اساس عدالت و معيارهای تدوین شده توزیع
مي نماید.

ردیف

 -2مسئوليتهای خاص

1

رهبری و هدایت واحدهای زیربط در جهت تحقق اهداف سازماني را انجام مي دهد.

2

خط مشيهای کليدی و رویه ها و روش های اجرایي پرستاری دردوحيطه مدیریتي و باليني را با مشارکت کادر پرستاری تهيه مي

3

نماید .
اطالعات مددجویان ،شاخصهای پرستاری ،منابع شامل نيروی انساني و ساختار فيزیکي وامکانات و تجهيزات راگرداوری و تهيه مي

2
نماید (.تهيه به روز رساني بانک اطالعاتي جامع و به روز در خصوص نيروی انساني  ،مدیران  ،شاخص ها  ،اطالعاتي تجهيزات
وامکانات پزشکي مورد نياز پرستاران)
4

گزارش وقایعه مهم را به مسئولين مافوق ارائه مي نماید (.ریيس بيمارستان  ،مدیر امورپرستاری دانشگاه )

5

موارد قابل گزارش را طبق اصول علمي (بهنگام با آمار و ارقام دقيق و درست) گزارش مي نماید (.به مدیریت ارشد بيمارستان،
مدیریت امور پرستاری)

6

آمارواطالعات را قبل از ارسال بررسي وپس ازتایيدازنظر صحت ودقت و به روز بودن ارسال مي نماید.

7

در جلسات ادواری مدیران پرستاری شخصا شرکت مي نماید و مصوبات رادر بيمارستان اجرا و پي گيری مي نماید.

8

تشکيل و اداره جلسات اختصاصي و ویژه را جهت حل مشکالت واحدهای زیربط با بهره مندی از فناوریهای علمي و روشهای حل
مساله انجام ميدهد (.برگزاری جلسات برای رده های مختلف پرستاری ،تهيه صورت جلسه وپي گيری)

9
11

تصميم گير ی جهت تعيين جانشين ،انتصابات،ارتقاءوماموریت وجابجایي کادر پرستاری را انجام مي دهد.
از روشهای اجرایي تدوین شده جهت تشویق و کنترل های انضباطي کارکنان استفاده مي نماید.

رديف ج -کنترل ،نظارت و ارزیابي:
1

فرایند مشخص برای ارزیابي عملکرد کارکنا ن پرستاری مشخص مي نماید .

2

برنامه راند ازبخشهای مختلف و شيفتهای غير معمول تدوین واجرامي نمایدونتایج رامکتوب در صورت نياز گزارش مي نماید.

3

برنحوه نظارت و ارزیابي تيم ارزیابي ( سوپروایزران باليني ،آموزشي  ،کنترل عفونت و سر پرستاران ) نظارت مي نماید.

4

بر نحوه جمع آوری و تحليل نتایج ارزیابي و شاخصها نظارت مينماید.

5

فرآیندهای جاری دفتر پرستاری راارزیابي مي نماید در صورت نياز مداخله و اصالح مي نماید.

6

نحوه ارزیابي برنامه ماهانه پرسنلي زیر مجموعه راتوسط سوپروایزران پایش مي نماید.

7

براجرای درست قانون بهره وری کارکنان باليني زیر مجموعه نظارت مي نماید.

8

نحوه اجرای برنامه های عملياتي و بهبود کيفيت سرپرستاران را پایش مينماید

8

رضایتمندی بيماران از عملکرد کادر پرستاری در صورت لزوم مداخله واصالح مي نماید .

9

رضایتمندی کادر پرستاری بيمارستان را سنجش و در صورت لزوم مداخله و اصالح مي نماید .

11

بررعایت شئونات اسالمي پرسنل پرستاری ( ( Dress codeوبيماران نظارت مي نماید.

11

برعملکردسرپرستاران وسوپروایزران رده های مختلف نظارت مي نماید.

12

براجرای فرایند آموزش به پرسنل و بيمار ( عملکرد سوپروایزران )نظارت مي نماید.

13

بررعایت حریم خصوصي بيماران نظارت مي نماید

3
14

بر تخصيص و چيدمان نيروی انساني و رعایت توازن در بکارگيری کارکنان از نظر ترکيب رده های شغلي و سابقه افراد و تعداد آنها
بخشهای مختلف بيمارستان نظارت مي نماید.

15

بر ارزیابي مهارتهای ارتباطي  ،عمومي تخصصي باليني و مراقبتهای موردی ،ثبت اقدامات پرستاری و ...نظارت مي نماید.

16

بر روند اجرای برنامه طرح ناب کادر پرستاری نظارت مي نماید.

رديف د -مدیریت ارزشيابي :
1

حدود انتظارات کارکنان رده های مختلف شغلي تحت نظررا را براساس شرح وظایف و سندهای باال دستي تهيه  ،به روزرساني و
ابالغ مي نماید.

2

ارزشيابي سرپرستاران و سوپروایزران تحت نظر را (طبق حدود انتظارات) بطور (حداقل هر سه ماه) انجام ميدهد.

3

نتایج ارزشيابي کارکنان تحت نظر را به اطالع آنها مي رساند .برنامه ریزی جهت رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت را اجرا مي
نماید.

4

کارکنان شاخص را منطبق برای معيارهای مصوب راجهت تشویق معرفي مي نماید.

5

از نتایج ارزشيابي هادر کنار مالکهای چهارگانه تحصيالتي ،دانشي ،مهارتي و تجربه برای انتصابات وارتقاءواحرازپستهای مدیریتي
استفاده مي نماید .

رديف ه-
1

مديريت نيروي انساني :

برآورد کمي وکيفي نيروی انساني زیر مجموعه را و حجم کار بخش های مختلف و بيمارستان را با مشارکت سرسپرستاران انجام
ميدهد( .نيروی موجود،مورد نياز و بخش های توسعه ای )

2

بر تخصيص و چيدمان نيروی انساني و رعایت توازن در بکارگيری کارکنان از نظر ترکيب رده های شغلي و سابقه افراد و تعداد آنها
بخشهای مختلف بيمارستان نظارت مي نماید.

3

تربيت و پرورش نيروی انساني (سرپرستار ،سوپروایزران باليني و آموزشي  ).......و تفویض اختيارات را اجرا مي نماید.

4

مالکهای چهارگانه تحصيالتي ،دانشي ،مهارتي وتجربه در موردانتخاب وانتصابِ مسئوالن بخشهاتعيين وابالغ و لحاظ مي نماید.

5

در مصاحبه با داوطلبان ،انتخاب وبکارگيری افراد واجد صالحيت ،تعيين صالحيت حرفه ای و غير حرفه ای و جابجایي وانتقال کادر
پرستاری مشارکت فعال مي نماید.

6

فرآیند جانشين پروری و انتخاب جانشين و تفویظ اختيار را اجرا مي نماید

7

پيشنهادانتصاب وانتقال کارکنان تحت نظارت رابه مسئول مربوطه ارائه مي نماید.

8

بر تخصيص و چيدمان نيروی انساني و رعایت توازن در بکارگيری کارکنان از نظر ترکيب رده های شغلي و سابقه افرادوتعدادآنها
بخشهای مختلف بيمارستان نظارت مي نماید.

 .3رفتار شغلي و اخالقي:

ردیف

الف -پایبندی به ارزشهای اخالق و انضباط اداری محيط کار:

1

بموقع (طبق ساعات مقرر در برنامه) در محل کار خود حاضر مي شود.

2

بموقع در جلسات حاضر مي شود.

4

3

یونيفرم مصوب را رعایت مي کندو حجاب اسالمي را براساس الگوی سازماني رعایت مي نماید.

4

مسئوليتهای واگذار شده را تا حصول نتایج پيگيری مي کند.

5

سلسله مراتب اداری را رعایت ميکند.

6

اخالق اسالمي را رعایت مي نماید( .تواضع و متانت ،رازداری ،پرهيز از غيبت ،صداقت در رفتار)

رديف
1

2

ب  .رفتار و برخورد با مرئوسان
ارتباط صحيح با مرئوسان برقرار مي نماید( .با ارتباط موثرو گشاده روئي برخورد مي کند – با احترام رفتار مي کند
و) .......

روحيه انتقاد پذیری دربرخورد با کارکنان و استماع دقيق سخنان دیگران را رعایت مي نماید.

