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مقدمه
پرستارحرفه ای مسئول سالمتی وبهبودتمام افرادجامعه بوده ودربرنامه های پیشگیری ازبیماری وحفظ سالمتی مشارکت می نماید .همچنین خدمات
بهداشتی وسایرخدمات تکنیکی وحرفه ای مؤثربرمراقبت ازمددجوراهماهنگ وهمزمان میسازد.پرستارحرفه ای سرپرستی،تعلیم وهدایت تمام
افراددخیل درمراقبتهای پرستاری رابعهده دارد.
پرستاری حرفه منحصربه فردی است،زیراپاسخ افرادوخانواده ها به ارتقاءسالمت ،حفظ سالمت ومشکالت بهداشتی رامشخص می کند.پرستاران
همزمان نقشهای متعدد مانند ارائه مراقبتهای مستقیم،تصمیم گیری بالینی،حمایت ازمددجووآموزش رامتقبل می شوند.
تخصص در پرستاری در نتیجه دانش و تجربیات بالینی میباشد .مهارتهای تفکر انتقادی برای پرستاری ضروری هستند.هنگام ارائه مراقبتهای
پرستاری ،پرستاران درموردمراقبت موردنیازبرای مددجویان براساس حقایق ،تجربیات واستانداردهای مراقبتی قضاوت می کنند.پرستاری به تغییرات
جوابگوبوده وآن را می پذیرد،مشکالت جدیدایجادشده رارفع می نماید.
پیشرفت تکنولوژی،افزایش روزافزون مددجویان وترخیص هرچه سریعترازمؤسسات مراقبتها ی بهداشتی احتیاج به پرستارانی دارندکه دانش غنی
وروزمره براساس وظایف خودداشته باشند.
امروزه درک مسائلی که متخصصان مراقبت بهداشتی با آن روبروهستندوشیوه تأثیراین مسائل برچگونگی سازمان یافتن خدمات مراقبتی حائزاهمیت
است.نقش کادر پرستاری برحسب وضعیت تهیه این خدمات متفاوت است.یک نکته مهم دراین میان هدف پرستاری برای کمک به مددجو
درحفظ ورسیدن به یک سطح بهترسالمتی است که مددجونیزباید بعنوان یک عضوفعال درآن شرکت کند.
امروزه یکی ازاهداف اصلی هرسازمان جلب رضایت مراجعین ازطریق ارائه خدمات با کیفیت ومطلوب می باشد ،بدین لحاظ وبا عنایت به تغییرات
وپیشرفت های چشمگیردرحوزه مدیریت خدمات سالمت وجایگزینی مدل اعتباربخشی به جای ارزشیابی مراکزدرمانی کشورکه به مقوله ایمنی
وبیمار محوری درکنارارتقای کیفیت خدمات توجه ویژه ای داشته وبرتعهد سازمان به اجرای استانداردهای عالی خدمت تاکید می نماید،
وازآنجایی که دستیابی به راههایی برای ارتقاء کیفیت خدمات پرستاری همواره مورد توجه مسئولین پرستاری بوده است دراین راستا مدیریت
امورپرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران با همکاری صاحب نظران واستناد به شرح وظایف مصوب و منابع معتبر اقدام به تدوین شرح شغل رده
های مختلف پرستاری نموده است.برای اینکه پرستارمراقبت پرستاری ایمن به بیمارارائه دهد باید حقوق زیررا دارا باشد:
الف :انجام وظیقه مطابق با محدوده ای که به طورقانونی به وی اجازه داده شده است .
ب:محیط ایمن کاری که سازگاری با مراقبت کافی ازبیمارومجهزبه نیازهای فیزیکی،پرسنلی وتجهیزاتی مناسب باشد.
ج :آشناسازی مناسب وآموزش داخل مجموعه مبتنی برهدف درمورد شیوه هاورویه های درمانی مربوط به حیطه کاری .
قوانین پرستاری بایستی تعریفی ازاستانداردهای آموزش،مهارت واستانداردهای عملکردرا ارائه کند.قوانین بایستی به مااطمینان دهندکه تنها افرادی
که واجد استانداردها هستنداجازه کارراداشته باشند.پرستاران بایستی ازصدمات شغلی وزیانهای محیط کارازجمله خشونت محافظت
شوندوازخطرات موجود درمحیط کارآگاه شوند.
شرح شغل می تواند به عنوان اصول کلی درحفظ ایمنی مددجووتامین حقوق قانونی مددجویان وپرستاران مورد استفاده قرارگیرد.به بیان دیگربا
استفاده ازاستانداردها می توان قوانین ومقررات حرفه ای را برای پاسخگوئی ومسئولیت پذیری درقبال مددجووحفظ ایمنی جامعه تدوین نمود.شرح
شغل به عنوان زیربنای راهنمای حرفه ای درراستای تامین منبعی برای سیاستگذاران،قانونگذاران،مدیران ارشد واجرائی جهت سیاستگذاری وبرنامه
ریزی درامورمرتبط با ارتقای عملکردحرفه ای کارکنان پرستاری قابل استفاده می باشد.
این مجموعه به منظورراهبری،چگونگی حفظ وارتقاء شایستگی وصالحیت حرفه ای کادرپرستاری تدوین شده است .امید است که درراستای
بهبود کیفیت خدمات پرستاری مورد استفاده همکاران محترم قرارگیرد.
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شرح شغل مدیر پرستاري بيمارستان
مشخصات
شغل

دستگاه اجرایي :دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران
عنوان شغل :مدیرپرستاري(مترون)

نام:

نام خانوادگي:

جایگاه سازماني :بيمارستان

شماره كارمند:

رسته:بهداشتي درماني

تعریف

مدیر خدمات پرستاری (مترون) درمراکزبهداشتی ،درمانی وتوانبخشی،پرستاری است که اداره واحد پرستاری مرکزمربوطه را با تکیه بر منشور حقوق مددجو مبتنی

شغل

برفرایند پرستاری واستانداردهای مراقبتی برعهده دارد.
مدرك تحصيلي

تجربه

رشته

توانایيها وقابليتهاي مورد

آموزشهاي مورد نياز

نياز

براي انجام عملکرد

تحصيلي

مطلوب
به ترتیب ارجحیت:

الف:حداقل  5سال سال سابقه کار در بیمارستان

داشتن تبحروتوانمندی

دوره های ویژه مدیران میانی

الف:دارا بودن مدرک دکترای

که حداقل 2سال آن درمشاغل مدیریتی

وتجربه کار مدیریتی ،تسلط

براساس دستورالعمل

پرستاری ترجیحاً با گرایش

وسرپرستی واحد پرستاری بوده باشد

به قوانین و دستورالعملها،

سازمان مدیریت وبرنامه

توانائی برنامه ریزی،

ریزی کشور

مدیریت ،مدرک RN
شرایط احراز

ارشد پرستاری ترجیحاً با گرایش

که حداقل  2سال آن درمشاغل مدیریتی

ارزشیابی ،مدیریت نیروی

مدیریت ،مدرک RN

وسرپرستی واحد پرستاری بوده باشد

انسانی ،توانائی تجزیه

ج:حداقل  12سال سابقه کاردربیمارستان که

وتحلیل مشکالت

ج:کارشناسی پرستاری ،مدرک
RN

پرستاري

ب:دارا بودن مدرک کارشناسی

ب::حداقل  7سال سال سابقه کار در بیمارستان

سازماندهی ،نظارت و

حداقل  4سال آن درمشاغل مدیریتی وسرپرستی
واحد پرستاری بوده باشدبه عالوه داشتن مدارک
مورد تایید وزارت بهداشت مبنی برگذراندن
44ساعت دوره مدیریت عمومی و 44ساعت
دوره مدیریت پرستاری

د:کارشناسی پرستاری ،مدرک

د:حداقل  5سال سابقه کاردربیمارستان که حداقل

RN

2سال آن درمشاغل مدیریتی وسرپرستی واحد
پرستاری بوده باشد.

كوشش

تمرکزقوای بصری وشنوائی درهنگام نظارت برفرایندهای مراقبتی،کاربا رایانه به مدت طوالنی به منظورانجام مسئولیتهای ناشی ازشغل،نشستن مداوم جهت انجام

جسماني

مسئولیتهای ناشی ازشغل

كوشش

اتخاذ تدابیر الزم وارائه راهکارهای اساسی در جهت ایجادوتقویت انگیزش درکارکنان(تشویق وتنبیه)گروه پرستاری

احساسي
كارو شرایط محل كار

شرایط ومحیط کار

فشارهای روانی مداوم شغلی،نامناسب بودن شرایط محیطی مانند تهویه نامناسب،آلودگی صوتی و.،..قرار گرفتن درمعرض آلودگی
وبیماریهای مختلف وحجم کارزیاد

خطرات ناشی از کار

قرار گرفتن درمعرض آلودگی وعفونت ،قرارگرفتن درمعرض خشونت فیزیکی وروانی همکاران،بیماران و همراهان آنان

سایر شرایط کار

ضرورت حضوردرمحل کارخارج ازوقت اداری وایام تعطیل وبحران ها
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عامل

شرح

الف)نظارت وسرپرستی

رهبری و هدایت واحدهای ذی ربط در جهت تحقق اهداف سازمانی ،نظارت ب راجرای مراقبتهای استاندارد،نظارت براجرای فرایندآموزش به
پرسنل وبیماران،نظارت بررعایت شئونات اسالمی پرسنل پرستاری وبیماران،نظارت بر فرایند ثبت وگزارش دهی اطالعات وآمارو...

رئوس كلي شرح وظایف

ب)مسئولیت مالی و

عضو تیم مدیریت ارشد بیمارستان .مشارکت فعال درفرایندهای مربو ط به بودجه بیمارستان ،تعیین وپیشنهاد بودجه مورد نیازواولویت بندی

دارایی

آنها جهت اجرای برنامه های پرستاری،نظارت برحسن اجرای تعرفه های پرستاری

ج)تدوین گزارش ها و

گردآوری اطالعات ازمرکزشامل نمودارسازمانی،گزارشات ماهیانه وسالیانه ،گزارش حسابرسی پرستاری،پرونده های کارکنان،گردآوری

تکمیل فرم ها

اطالعات ازمددجویان ،منابع شامل نیروی انسانی،ساختارفیزیکی ،امکانات وتجهیزات

د)تدوین وبه کارگیری

تعیین اهداف کوتاه مدت،بلند مدت،میان مدت،تعیین خط مشی،وتعیین جدول زمان بندی جهت رسیدن به اهداف مورد نظر،تدوین ونظارت

مقررات و روش ها

بر اجرای برنامه های آموزش به بیماروخانواده درسطوح مختلف،برنامه ریزی جهت کنترل عفونت بیمارستانی،برنامه ریزی جهت ارتقاء
دانش ومهارت حرفه ای کارکنان،تعیین حدود انتظارت دررده ها ی مختلف شغلی با توجه به امکانات وشرح وظایف مصوب .مدیرپرستاری
درفرایند محاسبه نیروی پرستاری مورد نیاز ،بکارگیری وتعیین صالحیت حرفه ای وغیرحرفه ای کادرپرستاری،مشارکت فعال دارد.

ه)ارتباط با دیگران

ارائه الگوی مناسب پرستاری با برقراری ارتباط موثر ،عملکرد مطلوب ،حسن رفتار شغلی ،جلب مشارکت تیم بهداشتی مرکزجهت دستیابی
به اهداف ،مدیر پرس تاری با هیئت مدیره وکادرپزشکی درپیشرفت،بازنگری واجرای خط مشی ها واقدامات درمانی مربوط به بیمارستان
همکاری می نماید.

و)مسئولیت خاص

تشکیل و اداره جلسات اختصاصی و ویژه در جهت حل مشکالت واحدهای ذیربط با بهره مندی از فن آوری ها علمی حل مساله،برنامه
ریزی درز مینه بهبودکیفی وبهبود مستمرفعالیتهای ارائه خدمات مددجویان،پیشنهاد انتصاب وانتقال کارکنان تحت نظارت به ریاست
مرکز،پیشنهاد ومصاحبه با داوطلبان وانتخاب افراد واجد صالحیت،تصمیم گیری درمورد ماموریت و...کارکنان پرستاری،ارائه راهکارهای
اساسی دربرنامه ریزی جهت تامین رفاه کارکنان

ض) مسئولیت تجهیزات

گردآوری اطالعات ازامکانات وتجهیزات ونظارت براستفاده ونگهداشت بهینه تجهیزات مرکز

تهيه كننده نسخه اصلي:كميته بهبود كيفيت واعتباربخشي خدمات پرستاري دانشگاه علوم پزشکي تهران
تایيد كننده :مدیریت امورپرستاري دانشگاه علوم پزشکي تهران
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شرح شغل سوپروایزرآموزشي بيمارستان
مشخصات
شغل

دستگاه اجرایي :دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران
عنوان شغل :سوپروایزرآموزشي

نام:

جایگاه سازماني :بيمارستان

شماره كارمند:

نام خانوادگي:
رسته:بهداشتي درماني

تعریف

سوپروایزرآموزشی پرستاری است که مسئولیت فعالیت آموزشی وپژوهشی پرستاری ومامائی مرکز آموزشی ،درمانی،توانبخشی وپژوهشی را تحت نظارت مدیرپرستاری

شغل

ودرجهت اهداف سازمان وبا تکیه بر منشور حقوق مددجومبتنی برفرایند پرستاری واستانداردهای مراقبتی برعهده دارد.
رشته

مدرك تحصيلي

تجربه

توانایيها وقابليتهاي مورد

آموزشهاي مورد نياز براي

نياز

انجام عملکرد مطلوب

تحصيلي

شرایط احراز

الف :کارشناسی ارشد پرستاری

الف:حداقل  5سال سابقه کار در بیمارستان که

داشتن تبحروتوانمندی در

دوره های ویژه مدیران میانی

با گرایش آموزش ،مدرک RN

حداقل  2سال آن درمشاغل مدیریتی وسرپرستی

برقراری ارتباط وقدرت بیان

براساس دستورالعمل سازمان

واحد پرستاری بوده باشد.به عالوه داشتن

مناسب

،تسلط به قوانین و

مدیریت وبرنامه ریزی کشور

مدارک مورد تایید وزارت بهداشت مبنی

دستورالعملهای مربوطه ،توانائی

برگذراندن  44ساعت دوره مدیریت پرستاری

برنامه ریزی  ،سازماندهی ،

ب:کارشناسی ارشد پرستاری

ب:حداقل  5سال سابقه کاردربیمارستان که

نظارت وارزشیابی ،تدوین برنامه

،مدرک RN

حداقل  2سال آن کار در بخش های ویژه یا

های آموزشی مستمرومدون طبق

اورژانس بوده باشد.به عالوه داشتن مدارک مورد

برنامه جامع آموزشی واحد

تایید وزارت بهداشت مبنی برگذراندن  44ساعت

ذیربط جهت رفع نیازهای
برنامه

های

دوره مدیریت پرستاری

آموزشی،اجرای

ج:کارشناسی پرستاری ،مدرک

ج:حداقل  5سال سابقه کاردربیمارستان(به شرط

آموزشی با همکاری ومشارکت

RN

حداقل 2سال کار دربخش های ویژه واورژانس)

سایرگروهها

یا حداقل 2سال آانجام وظیفه درسمت
سرپرستاری با مسئول شیفتبه به عالوه داشتن
مدارک مورد تایید وزارت بهداشت مبنی
برگذراندن  44ساعت دوره مدیریت عمومی و44
ساعت مدیریت پرستاری
كوشش

تمرکزقوای بصری وشنوائی درهنگام نظارت برفرایندهای آموزشی مراقبتی،کاربا رایانه به مدت طوالنی به منظورانجام مسئولیتهای ناشی ازشغل

جسماني
كوشش

اتخاذ تدابیر الزم و ار ائه راهکارهای اساسی در جهت ایجاد تقویت انگیزش در کارکنان (تشویق و تنبیه ) گروه پرستاری،ارائه تازه ها ونتایج تحقیقات جدید

احساسي
كارو شرایط محل كار

شرایط محیط کار

نامناسب بودن شرایط محیطی ،تهویه نامناسب،آلودگی صوتی و...قرار گرفتن درمعرض آلودگی وبیماریهای مختلف

خطرات ناشی از کار

قرار گرفتن درمعرض آلودگی وعفونت ،قرار گرفتن درمعرض خشونت فیزیکی وروانی همکاران،بیماران وهمراهان آنان

سایر شرایط کار

ضرورت حضوردرمحل کاروسمینارها وهمایش ها خارج ازوقت اداری وایام تعطیل ،همکاری ومشارکت درانجام طرح های پژوهشی
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الف)نظارت وسرپرستی

نظارت وکنترل مستمر بر رفتار شغلی کارکنان تحت سرپرستی ،نظارت وکنترل واحدها جهت استخراج نیازهای آموزشی،کنترل ونظارت
بروجودامکانات وشرایط آموزشی واحدها،کنترل ونظارت برشرکت فعال کادرپرستاری(شیفت های مختلف)دربرنامه های آموزشی،نظارت وکنترل
مستمر برنحوه ارائه خدمات پرستاری ومامایی مبتنی بر استانداردها با استفاده از ابزار مناسب(چک لیست و)..بازدید مستمر از واحدهای مرتبط به
منظو حصول اطمینان از حسن ارائه خدمات،کنترل ونظارت برآموزش های انجام شده درواحدهای ذیربط با استفاده ازابزار مناسب

ب)مسئولیت مالی و

ا رائه پیشنهاد بودجه مورد نیازواولویت بندی آنها جهت اجرای برنامه های آموزش پرستاری ودرخواست خرید وسایل کمک آموزشی

دارایی
ج)تدوین گزارش ها و

تدوین اهداف آموزشی(کوتاه مدت،میان مدت،بلند مدت)،اولویت بندی نیازهای آموزشی،تهیه گزارش از بازدیدها وارائه به مافوق  ،مشارکت در

تکمیل فرم ها

ارزشیابی مستمر کارکنان پرستاری و مامایی بر طبق عملکرد و رفتار های شغلی و اخالقی،تهیه وتنظیم گزارشات کمی و کیفی از وضعیت موجود
گیرندگان و ارائه دهندگان خدمت و عملکرد واحدهای ذیربط،تهیه وتنظیم ابزارمناسب جهت ارزیابی خدمات پرستاری مورد نیازمددجویان،ثبت
وگزارش کلیه فعالیت های آموزشی ونتایج حاصله به مدیرخدمات پرستاری

رئوس كلي شرح وظایف

د)تدوین وبه کارگیری

همکاری با مدیر پرستاری در تنظیم و تدوین اهداف کوتاه مدت،بلند مدت،میان مدت،تعیین خط مشی،تهیه وتنظیم ابزارمناسب ارزیابی

مقررات و روش ها

عملکرهادوفعالیت ی آموزشی بخش های مرتبط

ه)ارتباط با دیگران

ایجاد هماهنگی بین واحد های مختلف درمانی مرکز جهت ارائه خدمات مطلوب در واحدهای ذیریط  -هماهنگی ایجاد شرایط کاری مناسب و
حسن تفاهم مابین افراد ،هماهنگی دراجرای برنامه کارورزی دانشجویان وکارآموز ان گروه های پرستاری ومامائی،هماهنگی،همکاری ومشارکت
جهت تشکیل وشرکت کارکنان درکالس های آموزش مداوم برابر برنامه جامع آموزشی واحدهای ذیربط،همکاری وهماهنگی با
مدیرپرستاری،سوپروایزرین وسرپرستاران ومربیان درجهت ارتقاءسطح آموزش

و)مسئولیت خاص

شرکت در کلیه جلس ات آموزشی مرتبط با پرستاری،بررسی رضایت مندی کارکنان ومددجویان  -تامین وایجاد شرایط مناسب آموزش جهت کلیه
کارکنان پرستاری،هدایت کارکنان پرستاری در جهت ارتقاء سطح کیفی مراقبتها همکاری و مشارکت در ارزشیابی تاثیر برنامه های آموزشی و
کیفیت ارائه خدمات پرستاری ،ه دایت وآموزش درجهت تهیه جزوات،پوسترها،فیلم ها وپمفلت های آموزشی جهت کارکنان ومددجویان،هدایت
وآموزش کارکنان دراجرای برنامه های آموزشی واحدهای ذیربط

ض

)

مسئولیت

آ موزش کنترل و نظارت مستمر بر چگونگی مصرف و نگهداری دستگاه ها وتجهیزات ،کنترل ونظارت بروجود امکانات وتکنولوژی آموزشی

تجهیزات

تهيه كننده نسخه اصلي:كميته بهبود كيفيت واعتباربخشي خدمات پرستاري دانشگاه علوم پزشکي تهران
تایيد كننده :مدیریت امورپرستاري دانشگاه علوم پزشکي تهران
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شرح شغل سوپروایزرارتباطات وآموزش سالمت بيمارستان
مشخصات

دستگاه اجرایي :دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران

شغل

عنوان شغل :سوپروایزرارتباطات وآموزش سالمت نام:

نام خانوادگي:

جایگاه سازماني :بيمارستان

رسته:بهداشتي درماني

شماره كارمند:

تعریف

سوپروایزر ارتباطات و آموزش سالمت ،پرستاری است که مسئولیت فعالیتهای آموزشی وپژوهشی پرستاری ومامائی مرکزآموزشی،درمانی،توانبخشی وپژوهشی را تحت نظارت

شغل

مدیرپرستاری ودرجهت اهداف سازمان وبا تکیه برمنشورحقوق مددجومبتنی برفرایند پرستاری واستانداردهای مراقبتی برعهده دارد.
رشته

مدرك تحصيلي

توانایيها وقابليتهاي مورد نياز

تجربه

آموزشهاي مورد نياز براي
انجام عملکرد مطلوب

تحصيلي
الف:دارا بودن حداقل مدرک

الف:داشتن حداقل 5

داشتن تبحروتوانمندی دربرقراری ارتباط وقدرت بیان

دوره های ویژه مدیران میانی براساس

آموزش

سال سابقه کاربالینی

مناسب ،تسلط به قوانین و دستورالعملهای مربوطه،

دستورالعمل سازمان مدیریت وبرنامه

در بیمارستان

توانائی برنامه ریزی  ،سازماندهی  ،نظارت وارزشیابی،

ر ی زی

ب:داشتن حداقل 5

تدوین برنامه های آموزشی مستمرومدون طبق برنامه

دوره

سال سابقه کاربالینی

جامع آموزشی واحد ذیربط و با همکاری ومشارکت

,فتوشاپ و)...جهت تهیه پوستر

دربیمارستان

سایرگروهها ،توانائی ارائه آموزشهای درمانی ،بهداشتی و

وپمفلت آموزشی

ج:حداقل  7سال

ارتقاء سالمت بالینی جهت کمک به مددجو وخانواده

کارشناسی

ارشد

بهداشت ،مدرک RN
شرایط احراز

،مدرک RN
ج:کارشناسی پرستاری ،مدرک
RN

پرستاري وآمو زش بهداشت

ب:کارشناسی

ارشد

پرستاری

سابقه

کشور
پیشرفته

کامپیوتر(Corel

وی به منظور تصمیم گیری آگاهانه در مورد بیماری

کاربالینی

خود و کسب مهارت خود مراقبتی ،آشنایی با مهارتهای

دربیمارستان

هفتگانه کامپیوتر،تسلط نسبی به زبان انگلیسی (جهت
بررسی متون ومنابع التین)،توانایی هدایت اجرایی برنامه
های آموزش سالمت،توانایی تهیه جزوات ،پوستر ،فیلم و
پمفلت های آموزشی

كوشش

تمرکزقوای بصری وشنوائی درهنگام نظارت برفرایندهای آموزشی،کاربا رایانه به مدت طوالنی به منظورانجام مسئولیتهای ناشی ازشغل

جسماني
كوشش

اتخاذ تدابیرالزم وارائه راهکارهای اساسی در جهت ایجاد تقویت انگیزش درکارکنان جهت ارائه آموزش مؤثربه مددجویان ،ارائه تازه هاونتایج تحقیقات جدید(به شکل

احساسي

کنفرانس ،پمفلت ،جزوه و)....ایجادزمینه های تشویقی جهت مشارکت فعال پرسنل درفعالیتهای آموزشی و پژوهشی

كارو شرایط محل كار

شرایط ومحیط کار

نامناسب بودن شرایط محیط ی ،تهویه نامناسب،آلودگی صوتی و...قرار گرفتن درمعرض آلودگی وبیماریهای مختلف

خطرات ناشی از کار

قرارگرفتن درمعرض آلودگی وعفونت ،قرار گرفتن درمعرض خشونت فیزیکی وروانی همکاران،بیماران وهمراهان آنان

سایر شرایط کار

ضرورت حضوردرمحل کاروسمینارها وهمایش ها خارج ازوقت اداری وایام تعطیل،همکاری ومشارکت درانجام طرح های پژوهشی،شرکت فعال
در سمینارها،کنگره ها جهت ارائه روشهای اثربخش ومؤثرتر در ارائه خدمات آموزش سالمت

وظایف

رئوس كلي شرح

عامل

شرح

الف)نظارت وسرپرستی

نظارت وکنترل واحدها جهت استخراج نیازهای آموزشی مددجویا ن،کنترل ونظارت بروجود امکانات وشرایط آموزشی واحدها ،کنترل ونظارت
برآموزش های انجام شده  ،پایش و ارزشیابی مستمر خدمات آموزش سالمت در واحدهای ذیربط با استفاده از ابزار مناسب،ارزشیابی عملکرد
کارکنان در ارائه آموزش سالمت به مددجویان

ب)مسئولیت مالی دارایی

ا رائه پیشنهاد بودجه مورد نیازواولویت بندی آنها جهت تهیه تجهیزات ورسانه های آموزشی مربوطه واجرای برنامه های آموزش به مددجو
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ج)تدوین گزارش ها و

تدوین اهداف آموزشی(کوتاه مدت،میان مدت،بلند مدت)،اولویت بندی نیازهای آموزشی،تهیه گزارش از بازدیدها وارائه به مافوق ،تهیه وتنظیم

تکمیل فرم ها

گزارشات کمی و کیفی از وضعیت موجود گیرندگان و ارائه دهندگان خدمت و عملکرد واحدهای ذیربط،تهیه وتنظیم ابزارمناسب جهت ارزیابی
آموزشی مورد نیازمددجویان،ثبت وگزارش کلیه فعالیت های آموزشی ونتایج حاصله به مدیرخدمات پرستاری،گزارش پیشرفت برنامه به کمیته
مرکزی آموزش سالمت

د)تدوین وبه کارگیری

همکاری با مدیر پرستاری در تنظیم و تدوین اهداف کوتاه مدت،بلند مدت،میان مدت،تعیین خط مشی،تهیه وتنظیم ابزارمناسب ارزیابی

و روش ها

عملکردوفعالیت های آموزشی بخش های مرتبط

ه)ارتباط با دیگران

ایجاد هماه نگی بین واحد های مختلف مرکز جهت ارائه خدمات مطلوب آموزشی به مددجویان در واحدهای ذیریط  -هماهنگی ایجاد شرایط کاری
مناسب و حسن تفاهم مابین افراد هماهنگی دراجرای برنامه های آموزش سالمت ،همکاری و هماهنگی با سرپرستاران و مربیان در جهت ارتقاء سطح
آموزش سالمت به مددجو،همکاری و مشارکت در انجام طرح های پژوهشی،تعیین اعضاء کمیته آموزش سالمت در بیمارستان،آشنا کردن
اعضاءکمیته آموزش سالمت و کارکنان بیمارستان با طرح آموزش سالمت به مددجو

و)مسئولیت خاص

شرکت در کلیه جلسات آموزشی مرتبط با آموزش سالمت،بررسی رضایت مندی مددجویان  -تامین وایجاد شرایط مناسب آموزش جهت کلیه
کارکنان پرستاری،هدایت کارکنان پرستاری در جهت ارتقاء سطح کیفی دانش خود مراقبتی مددجویان ،همکاری و مشارکت در ارزشیابی تاثیر
برنامه های آموزشی ،هدایت وآموزش درجهت تهیه جزوات،پوسترها،فیلم ها وپمفلت های آموزشی جهت کارکنان ومددجویان،هدایت وآموزش
کارکنان دراجرای برنامه های آموزشی واحدهای ذیربط ،بررسی فعالیت آموزشی کارکنان ،شناسایی و تقویت آنان همکاری با کمیته مرکزی جهت
ارزیابی کیفیت خدمات آموزش سالمت به مددجویان و شناسایی نقاط قوت و ضعف طرح مذکور

ض) مسئولیت تجهیزات

کنترل و نظارت مستمر بر چگونگی مصرف و نگهداری دستگاه ها وتجهیزات ،کنترل ونظارت بروجود امکانات وتکنولوژی آموزشی

تهيه كننده نسخه اصلي:كميته بهبود كيفيت واعتباربخشي خدمات پرستاري دانشگاه علوم پزشکي تهران
تایيد كننده :مدیریت امورپرستاري دانشگاه علوم پزشکي تهران
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شرح شغل سرپرست پرستاري(سوپروایزردرگردش) بيمارستان
مشخصات

دستگاه اجرایي :دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران

شغل

عنوان شغل :سرپرست پرستاري( سوپروایزردرگردش ) نام:

نام خانوادگي:

جایگاه سازماني :بيمارستان

رسته:بهداشتي درماني

تعریف

شماره كارمند:

سرپرست پرستاری ،پرستاری است که مسئولیت نظارت بر ارائه خدمات پرستاری ومامائی ر ابا تکیه برمنشورحقوق مددجومبتنی برفرایند پرستاری واستانداردهای مراقبتی برعهده دارد.

شغل
رشته

مدرك تحصيلي

توانایيها وقابليتهاي مورد نياز

تجربه

تحصيلي

آموزشهاي مورد نياز براي
انجام عملکرد مطلوب

الف:دارا بودن مدرک

الف:حداقل  5سال سابقه کار در

داشتن تبحروتوانمندی وتجربه کار مدیریتی ،تسلط

دوره های ویژه مدیران میانی

کارشناسی ارشد پرستاری

بیمارستان که حداقل  2سال آن

به قوانین و دستورالعملها ،توانائی برنامه ریزی ،

براساس

سازمان

ترجیحاً با گرایش مدیریت،

درمشاغل مدیریتی و سرپرستی

سازماندهی  ،نظارت وارزشیابی،مدیریت نیروی

مدیریت وبرنامه ریزی کشور

مدرک RN

واحد پرستاری (سرپرستاری) و3

انسانی ،توانائی تجزیه وتحلیل وحل مشکالت

سال کار در شیفت شب بوده باشد.

،توانائی برقراری ارتباط مناسب با پرسنل،داشتن

ب:حداقل  12سال سابقه کار

قدرت تصمیم گیری مناسب

ب:کارشناسی

پرستاری

دربیمارستان که حداقل  4سال آن
درمشاغل مدیریتی وسرپرستی
پرستاري

شرایط احراز

،مدرک RN

دستورالعمل

واحد پرستاری بوده باشدبه عالوه
داشتن مدارک مورد تایید وزارت
بهداشت مبنی برگذراندن 44ساعت
دوره مدیریت عمومی و44ساعت
دوره مدیریت پرستاری
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سابقه

سال

ج:کارشناسی پرستاری ،مدرک

ج:حداقل

RN

کاردربیمارستان(به شرط حداقل 3
سال کاردرشیفت شب) یا حداقل
2سال

انجام

وظیفه

درسمت

سرپرستاری با مسئول شیفت
كوشش

تمرکزقوای بصری وشنوائی درهنگام نظارت برفرایندهای مراقبتی،کاربا رایانه به مدت طوالنی به منظورانجام مسئولیتهای ناشی ازشغل،ایستادن مداوم جهت انجام مسئولیتهای ناشی

جسماني

ازشغل

كوشش

اتخاذ تدابیر الزم و ارائه راهکارهای اساسی در جهت ایجاد تقویت انگیزش در کارکنان (تشویق و تنبیه ) گروه پرستاری

احساسي
كارو شرایط محل كار

شرایط ومحیط کار

فشارهای روانی مداوم شغلی،نامناس ب بودن شرایط محیطی (تهویه نامناسب،آلودگی صوتی و...قرار گرفتن درمعرض آلودگی وبیماریهای مختلف
وحجم کارزیاد

خطرات ناشی از کار

قرار گرفتن درمعرض آلودگی وعفونت ،قرار گرفتن درمعرض خشونت فیزیکی وروانی همکاران،بیماران وهمراهان آنان

سایر شرایط کار

ضرورت حضوردرمحل کارخارج ازوقت اداری وایام تعطیل وبحران ها
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دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
معاونت درمان – مدیریت امور پرستاری

عامل

شرح

الف)نظارت وسرپرستی

نظارت وکنترل مستمر بر رفتار شغلی کارکنان تحت سرپرستی (رعایت مقررات اداری -رعایت ضوابط کاری) نظارت وکنترل مستمر بر نحوه ارائه
خدمات پرستاری و مامایی مبتنی بر استانداردها با استفاده از ابزار مناسب (چک لیست و)..بازدید مستمر از واحدهای مرتبط به منظو حصول
اطمینان از حسن ارائه خدمات
ارائه پیشنهاد بودجه مورد نیازواولویت بندی آنها جهت اجرای برنامه های پرستاری به مدیرپرستاری،نظارت برحسن اجرای تعرفه های خدمات

ب)مسئولیت مالی و دارایی
رئوس كلي شرح وظایف

پرستاری
ج)تدوین گزارش ها و تکمیل

تهیه گزارش از بازدیدها وارائه به مافوق  -ثبت حوادث وقایع غیر مترقبه آمار (بیماران بد حال ،پذیرفته شده ،ترخیص وفوت شده ) -مشارکت در

فرم ها

ارزشیابی مستمر کارکنان پرستاری و مامایی بر طبق عملکرد و رفتار های شغلی و اخالقی  -تهیه وتنظیم گزارشات کمی و کیفی از وضعیت موجود
گیرندگان و ارائه دهندگان خدمت و عملکرد واحدهای ذیربط

د)تدوین وبه کارگیری

و

همکاری با مدیر پرستاری در تنظیم و تدوین اهداف کوتاه مدت،بلند مدت،میان مدت،تعیین خط مشی

روش ها
ه)ارتباط با دیگران

ایجاد هماهنگی بین واحد های مختلف مرکز جهت ارائه خدمات مطلوب در واحدهای ذیریط  -هماهنگی ایجاد شرایط کاری مناسب و حسن
تفاهم مابین افراد

و)مسئولیت خاص

شرکت در کمیته های مختلف بیمارستانی  -تامین وایجاد شرایط مناسب و اقدام در زمان بروز فوریتها(تامین نیروی انسانی ،تجهیزات،امکانات
)...هدایت کارکنان پرستاری در جهت ارتقاء سطح کیفی مراقبتها همکاری و مشارکت در ارزشیابی تاثیر برنامه های آموزشی و کیفیت ارائه
خدمات پرستاری

ض ) مسئولیت تجهیزات

کنترل و نظارت مستمر بر چگونگی مصرف و نگهداری دستگاه ها وتجهیزات

تهيه ك ننده نسخه اصلي:كميته بهبود كيفيت واعتباربخشي خدمات پرستاري دانشگاه علوم پزشکي تهران
تایيد كننده :مدیریت امورپرستاري دانشگاه علوم پزشکي تهران
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دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
معاونت درمان – مدیریت امور پرستاری

شرح شغل سوپروایزركنترل عفونت بيمارستان
مشخصات
شغل

دستگاه اجرایي :دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران
عنوان شغل :سوپروایزركنترل عفونت نام:

نام خانوادگي:

جایگاه سازماني :بيمارستان

شماره كارمند:

رسته:بهداشتي درماني

تعریف

سوپروایزر کنترل عفونت پرستاری است که مسئولیت فعالیتهای آموزشی وپژوهشی پرستاری ومامائی مربوط به کنترل عفونت مرکزآموزشی،درمانی،توانبخشی

شغل

وپژوهشی را تحت نظارت مدیرپرستاری ودرجهت اهداف سازمان وبا تکیه برمنشورحقوق مددجومبتنی برفرایند پرستاری واستانداردهای مراقبتی برعهده دارد.
مدرك تحصيلي

رشته

تجربه

آموزشهاي مورد نياز

توانایيها وقابليتهاي مورد نياز

براي انجام عملکرد

تحصيلي

مطلوب

شرایط احراز

مدرک کارشناسی ارشد

بیمارستان ،داشتن سابقه کار در بخشهای ویژه

ارتباط وقدرت بیان مناسب ،تسلط به

آموزشی

کنترل

عفونت

گرایش

یا اتاق عمل وگذراندن دوره های آموزشی

قوانین و دستورالعملهای مربوطه ،توانائی

بیمارستانی و دوره های ویژه

کنترل عفونت بیمارستانی

برنامه ریزی  ،سازماندهی  ،نظارت

مدیران

براساس

ب:داشتن حداقل  5سال سابقه کاربالینی

وارزشیابی ،تدوین برنامه های آموزشی

دستورالعمل سازمان مدیریت

دربیمارستان و داشتن سابقه کار در بخشهای

مستمرومدون طبق برنامه جامع واحد

وبرنامه ریزی کشور

ویژه یا اتاق عمل وگذراندن دوره های

ذیربط و با همکاری ومشارکت

آموزشی کنترل عفونت بیمارستانی

سایرگروهها

پرستاری

با

آموزش
ب:کارشناسی پرستاری

پرستاري

كوشش

الف:دارا بودن حداقل

الف:داشتن حداقل  3سال سابقه کاربالینی در

داشتن

دربرقراری

گذراندن

دوره

های

تبحروتوانمندی

میانی

تمرکزقوای بصری وشنوائی درهنگام نظارت برفرایندهای مربوطه،کاربا رایانه به مدت طوالنی به منظورانجام مسئولیتهای ناشی ازشغل

جسماني
كوشش

اتخاذ تدابیر الزم و ارائه راهکارهای اساسی در جهت ایجاد تقویت انگیزش در کارکنان جهت دریافت وارائه آموزش مؤثربه مددجویان ،ارائه تازه هاونتایج تحقیقات

احساسي

جدید(به شکل کنفرانس ،پمفلت ،جزوه و  )....ایجاد زمینههای تشویقی جهت مشارکت فعال پرسنل در فعالیتهای آموزشی و پژوهشی مربوطه

كارو شرایط محل كار

شرایط ومحیط کار

نامناسب بودن شرایط محیطی ،تهویه نامناسب،آلودگی صوتی و...قرار گرفتن درمعرض آلودگی وبیماریهای مختلف

خطرات ناشی از کار

قرارگرفتن درمعرض آلودگی وعفونت،قرارگرفتن درمعرض خشونت فیزیکی وروانی همکاران،بیماران وهمراهان آنان

سایر شرایط کار

ضرورت حضوردرمحل کاروسمینارها وهمایش ها خارج ازوقت اداری وایام تعطیل ،همکاری ومشارکت درانجام طرح های
پژوهشی،شرکت فعال در سمینارها ،کنگره ها جهت ارائه روشهای اثربخش و مؤثرترجهت پیشگیری ازعفونت

رئوس كلي شرح وظایف

شرح

عامل

پایش و ارزیابی عفونت در بخشهای ویژه ،جنرال ،اتاقهای عمل و اورژانسها با استفاده از کشتبرداری دورهای،کنترل دورهای واحد CSR
الف)نظارت وسرپرستی

بیمارستان و کشت از وسائل استریل شده جهت تعیین درجه استریلیتی ،کنترل روشهای مراقبتهای بالینی بخشهای ویژه و سایر قسمتهای
آسیب پذیر بر اساس استانداردهای مراقبتی ،نظارت وکنترل واحدها جهت استخراج نیازهای آموزشی ،کنترل ونظارت بروجود امکانات
وشرایط آموزشی واحدها ،کنترل ونظارت برآموزش های انجام شده  ،پایش و ارزشیابی مستمر خدمات آموزش مربوطه در واحدهای
ذیربط با استفاده از ابزار مناسب،نظارت وارزشیابی ازاجرای ضوابط ومقررات توصیه شده توسط کمیته کنترل عفونت درکلیه واحدهای

11

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
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بیمارستانی وگزارش نتایج به کمیته مزبور،نظارت وکمک درایزوالسیون بیماران عفونی با توجه به خط مشی های کمیته وامکانات
موجود،بازدید روزانه ازبخش های مختلف بیمارستانی برای کشف موارد جدیداحتمالی وپیگیری موارد گذشته ازطریق نتایج آزمایشات
وعالئم بالینی وثبت وارائه گزارشات الزم به کمیته مزبور
ب) مالی و دارایی

ارائه پیشنهاد بودجه مورد نیازواولویت بندی آنها جهت تهیه تجهیزات ورسانه های آموزشی مربوطه

ج)تدوین گزارش ها و

شناخت منابع عفونت های بیمارستانی ازطریق بررسی وانجام پژوهش ،تدوین اهداف وفعالیتهای برنامه کنترل عفونت ،شناسائی موارد مستعد

تکمیل فرم ها

عفونت واقدام برای پیشگیری وکنترل آن تهیه گزارش از بازدیدها وارائه به مافوق ،تهیه وتنظیم گزارشات کمی و کیفی از وضعیت موجود
کنترل عفونت وعملکرد واحدهای ذیربط،تهیه وتنظیم ابزارمناسب جهت ارزیابی ،ثبت وگزارش کلیه فعالیت های مربوطه وارائه نتایج
حاصله به مدیرخدمات پرستاری،گزارش پیشرفت برنامه به کمیته مرکزی کنترل عفونت

د)تدوین وبه کارگیری

به کارگیری نتایج پژوهش ها ومطالعات جدید درانجام مراقبت ها برای پیشگیری وکنترل عفونت بیمارستانی ،تهیه وتدوین دستورالعمل های

مقررات و روش ها

کنترل عفونت دربخش های ویژه وسایرقسمت های آسیب پذیربراساس استانداردهای مراقبتی با همکاری کمیته کنترل عفونت،تعیین اهداف
وفعالیتهای برنامه کنترل عفونت

ه)ارتباط با دیگران

همکاری در توسعه و اجرای برنامه های آموزشی برای کادر پرستاری ،دانشجویان و سایر کارکنان در صورت لزوم به منظور پیشگیری و
کنترل عفونت با همکاری سوپروایزر آموزشی،همکاری با تیم کنترل عفونت بیمارستانی برای تشخیص ،تحقیق ،کنترل وارزیابی وبروز
عفونت درهمه گیریهای بیمارستانی

و)مسئولیت خاص

شرکت در کلیه جلسات کمیته کنترل عفونت به منظور ارائه اطالعات وگزارشات ودریافت دستورالعمل های اجرائی،نیازسنجی آموزشی
کارکنان بیمارستان درخصوص عفونت های بیمارستانی وپیگیری اثربخشی آموزشی،شر کت درجلسات ودوره های آموزشی که دررابطه با
کنترل عفونت برای کادرپرستاری با سایرگروهها برگزارمی شود .تشکیل پرونده بهداشتی وتنظیم برنامه معاینات دوره ای وواکسیناسیون
برای کارکنان بیمارستان وارائه گزارش ازموارد مثبت

ض) مسئولیت تجهیزات

ارزیابی وسائل وتجهیزات الزم برای عفونت های خطرناک وارائه راهکاری مناسب به کمیته کنترل عفونت بیمارستان  ،نظارت مستمر بر
چگونگی مصرف و نگهداری دستگاه ها وتجهیزات ،کنترل ونظارت بروجود امکانات وتکنولوژی آموزشی

تهيه كننده نسخه اصلي:كميته بهبود كيفيت واعتباربخشي خدمات پرستاري دانشگاه علوم پزشکي تهران
تایيد كننده :مدیریت امورپرستاري دانشگاه علوم پزشکي تهران
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شرح شغل پرستار CCUبيمارستان

مشخصات
شغل
تعریف
شغل

دستگاه اجرایي :دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران
عنوان شغل :پرستار CCU

نام:

نام خانوادگي:

جایگاه سازماني :بيمارستان

شماره كارمند:

رسته:بهداشتي درماني

پرستار CCUپرستاری است که عالوه بروظایف عمومی،وظایف تخصصی پرستاردربخش مراقبت ویژه قلبی را با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو مبتنی بر فرایند
پرستاری واستانداردهای مراقبتی یک واحد عهده دارمی باشد.
رشته
مدرك تحصيلي

آموزشهاي مورد نياز براي انجام عملکرد
تجربه

تحصيلي

مطلوب

توانایيها و قابليتهاي مورد نياز

شرایط احراز

کارشناسی پرستاری،

آموزش

اطمینان مددجو (فرد،خانواده،جامعه)،

ودرمان ریتم های قلبی غیرطبیعی،تحلیل نتایج

مدرکRN

توجیهی

برقراری ارتباط حرفه ای مؤثر،تالش

آزمایش گازهای خون وسایرآزمایش های خون

جدیدالورود

در ایجاد محیطی امن وحفظ استقالل و

معمول،پالس اکسی متری،پیشگیری وپیگیری درمان

وکسب حد

کیفیت زندگی وسالمت

زخم فشاری آگاهی از وضعیت ( )Positionمناسب،

نصاب

مددجو،توانائی تجزیه وتحلیل

دفیبریالسیون  /کاردیوورژن آگاهی ازکاردستگاه

امتیازدرآزمون

مشکالت،توانائی انجام کلیه خدمات

ونتیالتوروتنظیمات ابتدائی

آن

پرستاری مربوط به بیماران ،گذراندن

پرستاری

دارا بودن مدرک حداقل

طی دوره

داشتن تبحروتوانمندی درجلب اعتماد و

یایش همودینامیک،محاسبات داروئی،تشخیص

دوره CCU,CPR
كوشش

تمرکزقوای بصری وشنوائی وفکری درهنگام انجام فرایندهای مراقبتی،ایستادن طوالنی جهت انجام مسئولیتهای ناشی ازشغل

جسماني
كوشش

مشاوره وآموزش به مددجووخانواده درزمینه شیوه های مناسب زندگی،مراقبت ازخود ومراقبت درمنزل

احساسي
كاروشرایط محيط كار

شرایط ومحیط
کار
خطرات ناشی از
کار
سایر شرایط کار

فشارهای روانی مداوم شغلی،نامناسب بودن شرایط محیطی (تهویه نامناسب،آلودگی صوتی و...قرار گرفتن درمعرض آلودگی وبیماریهای
مختلف وکمبود نیرو وحجم کارزیاد)
قرار گرفتن درمع رض آلودگی وعفونت ،قرار گرفتن درمعرض خشونت فیزیکی وروانی همکاران،بیماران وهمراهان آنان،شرکت درتیم بحران
واجرای وظایف محوله ازپیش تعیین شده درموقعیت ها وحوادث غیرمترقبه
ضرورت حضوردرمحل کارخارج ازوقت اداری وایام تعطیل وبحران ها

رئوس كلي شرح وظایف

شرح

عامل

کنترل وضعیت همودینامیک،کنترل عوارض روش های درمانی وآموزش مراقبت ازخود به بیماروخانواده بخصوص پس ازانجام روشهای
تشخیصی ودرمانی تهاجمی مانندآنژیوگرافی وگذاشتن پیش میکر،نظارت بر حفظ امنیت بیمار (اطمینان از سالمت بد ساید ها  ،صندلی
الف) نظارت

و )...نظارت برنحوه نظافت بیما ر و محیط وی ،نظارت بر نحوه عملکرد صحیح دستگاه ها،دستورالعمل ونظافت آنها  ،نظارت بر

وکنترل

ترخیص استاندارد،بررسی ونظارت برصحت عملکرد تجهیزات تخصصی بخش،نظارت بر امر رضایت مندی بیماران در طول شیفت
،ارزشیابی نتایج خدمات ارائه شده به مددجوودرصورت لزوم بررسی وبرنامه ریزی مجددبه منظورارائه مراقبتهای الزم
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تالش درجهت حفظ ونگهداری وحسن استفاده اموال وتجهیزات بخش ،گزارش خرابی تجهیزات د ر اسرع وقت به مسئولین
ب)مسئولیت مالی
و دارایی
بررسی،شناخت وکسب اطالعات ازوضعیت سالمت مددجو وثبت درپرونده ،تعیین،ثبت مشکالت،نیازهای بهداشتی مددجووتشخیص پرستاری
ج)تدوین گزارش

مبتی بردانش،مهارت وپژوهش،برنامه ریزی اقدامات مراقبتی براساس اهداف واولویتها وثبت آن درپرونده،مستند سازی درطول شیفت بصورت

ها و تکمیل فرم ها

استاندارد ،ثبت روند مراقبت ازبیمارحداقل یک باردرهرشیفت،ثبت عالئم حیاتی،میزان جذب ودفع و...پیگیری انجام به موقع آزمایش ها
وسایراقدامات الزم با توجه به برنامه ودستورات مراقبتی بیمار

د)تدوین و به
کارگیری مقررات

انجام اقدامات مراقبتی براساس برنامه ها ودستورات ثبت شده درپرونده ،ثبت دقبق وگزارش کلیه اقدامات انجام شده،بررسی آزمایشات روتین
بخش وگزارش موارد ضروری به پزشک،انجام مراقبتهای پرستاری روتین بخش CCUبه منظورتعدیل فعالیت واستراحت مددجو

و روش ها
هماهنگی و همکاری با تیم درمان جهت انجام مراحل مختلف بازتوانی قلبی با توجه به وضعیت مددجو،مشارکت وهمکاری با پزشک درانجام
ه)ارتباط با دیگران

معاینات ،برقراری ارتباط مناسب با همکاران (فرادست و زیر دست )،مشارکت با پزشکان وسایرافراد گروه درمان به منظورتجزیه
وتحلیل،یکپارچه نمودن واستمرار ارزیابی ها و مراقبت ها در فرایندمراقبت ازبیمار
پذیرش وتحویل بیمارومدارک وی،انجام معاینات فیزیکی الزم وثبت آن وگزارش موارد ضروری،ارزیابی وضعیت درد وتدابیرجهت تسکین
آن ،حمایت روحی-روانی بیماروخانواده وبه کارگی ری روش های آرام سازی جهت کاهش اضطراب،آشنا سازی بیمارجهت انجام روش های
تشخیصی ودرمانی،ارائه و بکارگیری تدابیرپرستاری به منظورحمایت جسمی وروانی بیماردرحین انجام روش های تشخیصی ودرمانی تهاجمی

و) مسئولیت خاص

وغیرتهاجمی ،مانیتورینگ قلب،تشخیص دیس ریتمی های مختلف،اطالع به پزشک درصورت لزوم وانجام اقدامات فوری درصورت
بروزدیس ریتمی های خطرناک،ارائه مراقبتهای الزم پس ازانجام روش های تشخیصی ودرمانی بخصوص روشهای تهاجمی مانند:آنژیوگرافی
وگذاشتن،پیس میکر،اعالم کدوشروع اقدامات احیاء قلب و ریه و همکاری با پزشک درانجام اینتوباسیون ودرموارد ضروری انجام
آن(درصورتیکه دوره مربوطه راگذرانده باشد) ،تنظیم وبکارگیری DCشوک (وتزریق داروهای اینوتروپ مثبت مانندآدرنالین،آتروپین
ودوبوتامین)

ض) مسئولیت
تجهیزات

کنترل و نظارت مستمر بر چگونگی مصرف و نگهداری دستگاه ها وتجهیزات  -برنامه ریزی جهت تحویل و تحول تجهیزات واحد مربوطه در
هر شیفت کاری  -برنامه ریزی جهت کنترل عملکرد تجهیزات مورد استفاده در بخش در هر شیفت ،گزارش نقص ها ،کمبود ها  ،خرابی ها د
ر اسرع وقت به مسئولین مربوطه

تهيه كننده نسخه اصلي:كميته بهبود كيفيت واعتباربخشي خدمات پرستاري دانشگاه علوم پزشکي تهران
تایيد كننده :مدیریت امورپرستاري دانشگاه علوم پزشکي تهران
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شرح شغل پرستار ICUبيمارستان
دستگاه اجرایي :دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران
مشخصات شغل

عنوان شغل :پرستارمراقبتهاي ویژه عمومي( ) ICU

ن ام:

نام خانوادگي:

جایگاه سازماني :بيمارستان
تعریف شغل

شماره كارمند:

رسته:بهداشتي درماني

پرستار ICUپرستاری است که عالوه بروظایف عمومی،وظایف تخصصی پرستاردربخش مراقبت ویژه عمومی را با تکیه بررعایت منشورحقوق مددجو مبتنی برفرایند
پرستاری واستانداردهای مراقبتی یک واحد عهده دارمی باشد.
رشته
مدرك تحصيلي

آموزشهاي مورد نياز براي انجام عملکرد
تجربه

تحصيلي

توانایيها و قابليتهاي مورد نياز

حداقل کارشناسی

جدیدالورود

کلی

اعتماد و اطمینان مددجو (فرد،

پرستاری،مدرکRN

بیمارستان،معرفی جزئیات و

خانواده ،جامعه) ،برقراری ارتباط

آزمایش گازهای خون وسایرآزمایش های خون

آخرین دستورالعمل ها،آئین نامه

حرفه ای مؤثر ،تالش در ایجاد

معمول  ،اکسیژن تراپی وحمایت های تنفسی ،

ها و بخشنامه های خاص این

محیطی امن وحفظ استقالل و

محاسبه سطح هوشیاری  ،پیشگیری وپیگیری

بخش وموارد مرتبط به شرح

کیفیت زندگی

سالمت

وظایف هر فرد زیر مجموعه

مددجو،توانائی تجزیه و تحلیل

ودارودرمانی بیماران دارای سطح هوشیاری

تمام

مشکالت ،توانائی انجام کلیه

پائین،آگاهی از کار دستگاه ونتیالتور وتنظیمات

تجهیزات اختصاصی این بخش)

خدمات پرستاری مربوط به بیماران

ابتدائی،آگاهی ازنحوه مراقبت ازبیماران بی قرار

و گذراندن دوره های حرفه ای

،گذراندن دوره  CPRپایه وپیشرفته

دربخش های ویژه ،آگاهی از وضعیت

پرستاری

شرایط احراز

دارا بودن مدرک

طی دوره آموزش توجیهی

اطالعات

(معرفی

مربوط

به

داشتن

تبحروتوانمندی

مطلوب

و

درجلب

یایش همودینامیک ،محاسبات داروئی،تشخیص
ودرمان ریتم های قلبی غیر طبیعی ،تحلیل نتایج

درمان زخم فشاری،آشنائی کامل با تغدیه

( )Positionمناسب برای بیماران برحسب مورد

تکمیلی بخش وکسب حد
نصاب امتیاز در آزمون آنها
كوشش جسماني
كوشش احساسي

كارو شرایط محيط كار

شرایط ومحیط
کار
خطرات ناشی
از کار
سایر شرایط

تمرکزقوای بصری وشنوائی وفکری درهنگام انجام فرایندهای مراقبتی،ایستادن طوالنی جهت انجام مسئولیتهای ناشی ازشغل
تعیین نیازهای آموزشی ومشاوره با بیماروخانواده بیماروارائه آموزش های الزم درمراقبت ازخود،آرام سازی محیط فیزیکی،کنترل دما ونور،سروصدای محیط
وسایرعوامل محیطی وتامین شرایط استراحت و آرا مش بیمار تنظیم میزان محرک های حسی به منظورتقویت حسی بیمار
فشارهای روانی مداوم شغلی،نامناسب بودن شرایط محیطی (تهویه نامناسب،آلودگی صوتی و… ،قرار گرفتن درمعرض آلودگی وبیماریهای مختلف وکمبود نیرو و
حجم کارزیاد
قرار گرفتن درمعرض آلودگی وعفونت ،قرار گرفتن درمعرض خشونت فیزیکی وروانی همکاران وهمراهان،شرکت درتیم بحران واجرای وظایف محوله ازپیش تعیین
شده درموقعیت ها وحوادث غیرمترقبه
ضرورت حضوردرمحل کارخارج ازوقت اداری وایام تعطیل وبحران ها

کار

وظایف

رئوس كلي شرح

عامل
الف) نظارت

شرح
بررسی آزمایشات روتین بخش مربوطه وگزارش موارد ضروری به پزشک ،بررسی مددجودرنحوه استفاده ازوسائل مصنوعی،پروتزها ووسائل کمکی

،بررسی و

ارزیابی
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ب)مسئولیت

تالش درجهت حفظ ونگهداری وحسن استفاده اموال وتجهیزات بخش

مالی و دارایی
ج)تدوین

بررسی،شناخت وکسب اطالعات ازوضعیت سالمت مددجو وثبت درپرونده ،تعیین،ثبت مشکالت،نیازهای بهداشتی مددجووتشخیص پرستاری مبتی بردانش،مهارت

گزارش ها و

وپژوهش،برنامه ریزی اقدامات مراقبتی براسا س اهداف واولویتها وثبت آن درپرونده،مستند سازی طول شیفت بصورت استاندارد ،ثبت عالئم حیاتی،میزان جذب ودفع

تکمیل فرم ها

و...پیگیری انجام به موقع آزمایش ها وسایراقدامات الزم با توجه به برنامه ودستورات مراقبتی بیمار،ثبت دقیق وگزارش کلیه اقدامات انجام شده

د)تدوین به

انجام اقدامات مراقبتی براساس برنامه ها ودستورات ثبت شده درپرونده ،ثبت دقبق وگزارش کلیه اقدامات انجام شده،بررسی آزمایشات روتین بخش وگزارش موارد

کارگیری

ضروری به پزشک،انجام مراقبتهای پرستاری روتین بخش،ICUبرنامه ریزی،اجرا وارزیابی برنامه م راقبت کامل ازپوست،مراقبت ازمددجویان دچاراختالالت حسی-

مقررات و

حرکتی به منظورتشخیص وپیشگیری ازعوارض بی حرکتی،تنظیم وکنترل پارامترهای دستگاه ونتیالتور با توجه به وضعیت تنفسی مددجو،اجرای اصول مراقبت

روش ها

وهمکاری درجداسازی بیمارازونتیالتور
همکا ری با تیم درمان درانجام فرایندهای تشخیصی،درمانی وتوانبخشی ،مشارکت وهمکاری با پزشک درانجام معاینات ،برقراری ارتباط مناسب با همکاران (فرادست و

ه)ارتباط با
دیگران

زیر دست )،مشارکت با پزشکان وسایرافراد گروه درمان به منظورتجزیه وتحلیل،یکپارچه نمودن واستمرارارزیابی هاومراقبت هادرفرایندمراقبت ازمددجو،انجام حمایت
های روانشناختی ازبیماران وخانواده بیمار
پذیرش وتحویل بیمار ومدارک وی،انجام معاینات فیزیکی الزم وثبت آن وگزارش موارد ضروری،مانیتورینگ سیستم های حیاتی بیمارشامل عالئم حیاتی،قلب،تنفس-
اعصاب مرکزی ومحیط ی،ثبت آنها وگزارش موارد غیرطبیعی،انجام معاینات فیزیکی الزم،ثبت آنها وگزارش موارد غیرطبیعی،تعیین سطح هوشیاری
وبررسی، GCSحفظ ومراقبت درست ازراه هوائی،تهویه،اکسیژناسیون،انجام اینتوباسیون درموارد ضروری،آموزش وتشویق مددجوبه سرفه وتنفس عمیق،اتصال
آرترالین(راه شری انی)بیماربه وسائل مربوطه،گرفتن نمونه خون شریانی وسایرترشحات بدن طبق نظرپزشک،ا،بررسی آزمایشات،ازقبیل الکترولیتهاABG،وگزارش مورد

و)مسئولیت

ضروری به پزشک،انجام فرایندتغذیه مددجوازطریق، NGT,TPNمانیتورینگ حرارتی وتنفسی،انجام اقدامات احیاءقلب وریه وتنظیم وبه کارگیری دستگاهD.Cشوک

خاص

درموارد ضروری،انجام ساکشن ترشحات راه های هوائی و، Post-nasalگ،مراقبت های پرستاری الزم قبل،حین وبعدازکلیه پروسیجرهای تشخیصی
ودرمان(پونکسیون و،)...خارج کردن لوله تراشه بانظرپزشک درصورت لزوم وانجام اقدامات فوری درصورت بروز دیس ریتمی های خطرناک،انجام مراقبتهای
پرستاری ویژه به هنگام بروزاختالالت شعوری همچون هذیان -توهم وبی قراری حرکتی ،ثبت دقیق وگزارش کلیه اقدامات انجام شده ،کنترل
فشاروریدمرکزی() CVPوبرقراری میزان جریان داروهای مورد نیازبا توجه به تجویزپزشک،انجام اقدامات ضروری به منظورپیشگیری ازعفونت های بیمارستانی(آموزش
وپژوهش)

ض )مسئولیت
تجهیزات

کنترل و نظارت مستمر بر چگونگی مصرف و نگهداری دستگاه ها وتجهیزات  -برنامه ریزی جهت تحویل و تحول تجهیزات واحد مربوطه در هر شیفت کاری  -برنامه
ریزی جهت کنترل عملکرد تجهیزات مورد استفاده در بخش در هر شیفت ،گزارش نقص ها ،کمبود ها  ،خرابی ها د ر اسرع وقت به مسئولین مربوطه،تنظیم وکنترل
عملکرد وسائل وتجهیزات پزشکی مورداستفاده جهت بیمار

تهيه كننده نسخه اصلي:كميته بهبود كيفيت واعتباربخشي خدمات پرستاري دانشگاه علوم پزشکي تهران
تایيد كننده :مدیریت امورپرستاري دانشگاه علوم پزشکي تهران
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شرح شغل پرستارNICU
دستگاه اجرایي :دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران
مشخصات شغل

عنوان شغل :پرستار NICU

نام:

نام خانوادگي:

جایگاه سازماني :بيمارستان
تعریف شغل

شماره كارمند:

رسته بهداشتي درماني

پرستار NICUپرستاری است که عالوه بروظایف عمومی،وظایف تخصصی پرستاردربخش مراقبت ویژه نوزادان را با تکیه بر رعایت منشور حقوق
مددجو(نوزاد،خانواده) مبتنی بر فرایند پرستاری واستانداردهای مراقبتی یک واحد عهده دار می باشد.
رشته
مدرك تحصيلي

تحصيلي

توانایيها و قابليتهاي

آموزشهاي مورد نياز براي انجام عملکرد

مورد نياز

مطلوب

تجربه

حداقل کارشناسی

جدیدالورود (معرفی کلی

درجلب اعتماد و اطمینان

ودرمان ریتم های قلبی غیرطبیعی ،تحلیل نتایج

پرستاری،مدرکRN

بیمارستان ،معرفی جزئیات وآخرین

مددجو (فرد ،خانواده

آزمایش گازهای خون و سایرآزمایش های خون

دستورالعمل ها،آئین نامه ها

،جامعه) ،برقراری ارتباط

معمول،لوله گذاری تنفسی نوزادان،احیای نوزاد،

وبخشنامه های خاص این بخش

حرفه ای مؤثر،تالش در

اکسیژن تراپی وحمایت های تنفسی  ،مراقبت

وموارد مرتبط به شرح وظایف

ایجاد محیطی امن وحفظ

ازمسیرهای نافی،کنترل درد ،مراقبتهای حرارتی

هرفرد،مجموعه ای حاوی اطالعات

استقالل و کیفیت زندگی

مربوط به تمام تجهیزات اختصاصی

وسالمت مددجو،توانائی

این بخش) وگذراندن دوره های

تجزیه وتحلیل ،مشکالت ،

حرفه ای تکمیلی بخش وکسب حد

توانائی انجام کلیه خدمات

نصاب امتیازدرآزمون آنها

پرستاری مربوط به بیماران

پرستاري

شرایط احراز

دارا بودن مدرک

طی دوره آموزش توجیهی

داشتن تبحروتوانمندی

یایش همودینامیک،محاسبات داروئی ،تشخیص

،گذراندن دوره احیای
نوزاد وNICU
كوشش جسماني

تمرکزقوای بصری وشنوائی وفکری درهنگام انجام فرایندهای مراقبتی،ایستادن طوالنی جهت انجام مسئولیتهای ناشی ازشغل

كوشش احساسي

حمایت ،مشاوره وآموزش خانواده نوزاد

كاروشرایط محيط كار

شرایط ومحیط
کار
خطرات ناشی از
کار
سایر شرایط کار

فشارهای روانی مداوم شغلی،نامناسب بودن شرایط محیطی (تهویه نامناسب،آلودگی صوتی و…) ،قرار گرفتن درمعرض آلودگی وبیماریهای مختلف و کمبود
نیرو وحجم کارزیا د
قرار گرفتن درمعرض آلودگی وعفونت ،قرار گرفتن درمعرض خشونت فیزیکی وروانی همکاران وهمراهان،شرکت درتیم بحران واجرای وظایف محوله ازپیش
تعیین شده درموقعیت ها وحوادث غیرمترقبه
ضرورت حضوردرمحل کارخارج ازوقت اداری وایام تعطیل وبحران ها

وظایف

ئوس كلي شرح

عامل

شرح

الف) نظارت

تنظیم وکنترل عملکرد وسائل وتجهیزات پزشکی مورد استفاده ،تنظیم وکنترل پارامترهای دستگاه ونتیالتوربا توجه به وضعیت تنفسی مددجوطبق تجویزپزشک

،ارزیابی و کنترل

،همراهی ونظارت پرستار(حمایت حیاتی نوزاد)حین انتقال جهت اعزام-مشاوره وامورپاراکلینیکی ،نظارت برصحت عملکرد وسائل وتجهیزات پزشکی بخش
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ارزیابی کامل وضعیت نوزاد ،حفظ ومراقبت درست ازراه هوائی
تالش درجهت حفظ ونگهداری وحسن استفاده اموال وتجهیزات بخش ،گزارش خرابی آنها د ر اسرع وقت به مسئولین

ب)مسئولیت
مالی و دارایی

بررسی،شناخت وکسب اطالع ات ازوضعیت سالمت مددجو وثبت درپرونده ،تعیین،ثبت مشکالت،نیازهای بهداشتی مددجووتشخیص پرستاری مبتی

ج)تدوین
گزارش ها

و

تکمیل فرم ها

بردانش،مهارت وپژوهش،برنامه ریزی اقدامات مراقبتی براساس اهداف واولویتها وثبت آن درپرونده،مستند سازی در طول شیفت بصورت استاندارد ،ثبت عالئم
حیاتی،میزان جذب ودفع و...پیگیری انجام به موقع آزمایش ها وسایراقدامات الزم با توجه به برنامه ودستورات مراقبتی نوزاد،ثبت دقیق وگزارش کلیه اقدامات
انجام شده

د)تدوین به
کارگیری

انجام اقدامات مراقبتی براساس برنامه ها ودستورات ثبت شده درپرونده ،ثبت دقبق و گزارش کلیه اقدامات انجام شده،بررسی آزمایشات روتین بخش وگزارش

مقررات و

موارد ضروری به پزشک،انجام مراقبتهای پرستاری روتین بخشNICU

روش ها
ه)ارتباط با
دیگران

مشارکت وهمکاری با پزشک درانجام معاینات ،برقراری ارتباط مناسب با همکاران (فرادست و زیر دست )،مشارکت با پزشکان وسایرافراد گروه درمان به
منظورتجزیه وتحلیل،یکپارچه نمودن واستمرارارزیابی هاومراقبت هادرفرایندمراقبت ازمددجو
پذیرش وتحویل نوزاد ومدارک وی،انجام معاینات فیزیکی الزم وثبت آن وگزارش موارد ضروری،مانیتورینگ سیستم های حیاتی،انجام مراقبتهای الزم قبل،حین
وبعد ازتزریق سورفکتانت،بررسی آزمایشات،ازقبیل الکترولیتهاABG،وگزارش مورد ضروری به پزشک،انجام فرایندتغذیه مددجو از طریق NGT,

و)مسئولیت

، TPNمانیتورینگ حرارتی وتنفسی،انجام اقدامات احیاءقلب وریه وتنظیم وبه کارگیری دستگاهD.Cشوک درموارد ضروری،انجام ساکشن ترشحات راه هوائی

خاص

و، Post-nasalگرفتن نمونه خون شریانی وسایرترشحات،مراقبت های پرستاری الزم قبل،حین وبعدازکلیه پروسیجرهای تشخیصی ودرمانی (پونکسیون ،تعویض
خون،کاتترنافی و)...

ض )مسئولیت

کنترل و نظارت مستمر بر چگونگی مصرف و نگهداری دستگاه ها وتجهیزات  -برنامه ریزی جهت تحویل و تحول تجهیزات واحد مربوطه در هر شیفت کاری -

تجهیزات

برنامه ریزی جهت کنترل عملکرد تجهیزات مورد استفاده در بخش در هر شیفت ،گزارش نقص ها ،کمبود ها  ،خرابی ها د ر اسرع وقت به مسئولین مربوطه

تهيه كننده نسخه اصلي:كميته بهبود كيفيت واعتباربخشي خدمات پرستاري دانشگاه علوم پزشکي تهران
تایيد كننده :مدیریت امورپرستاري دانشگاه علوم پزشکي تهران
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شرح شغل پرستار دیاليز
دستگاه اجرایي :دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران
مشخصات شغل

جایگاه سازماني :بيمارستان
عنوان شغل :پرستار دیاليز

رسته :بهداشتي درماني
نام خانوادگي:

نام:

شماره كارمند:

پرستاردیالیز پرستاری است که عالوه بروظایف عمومی پرستار،وظایف تخصصی پرستاردربخش دیالیز را با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو مبتنی بر
تعریف شغل

فرایند پرستاری واستانداردهای مراقبتی یک واحد عهده دارمی باشد.
رشته
مدرك تحصيلي

تجربه

عملکرد مطلوب

توانایيها و قابليتهاي مورد نياز

الف:داشتن  2سال تجربه

داشتن مدرک معتبردوره آموزشی

حداقل سالی یک بارآموزش های الزم

الف :دارا بودن

کاربالینی پرستاری ،طی

بخش دیالیز،داشتن تبحروتوانمندی

درزمینه انجام احیای قلبی-عروقی پیشرفته

مدرک حداقل

دوره آموزش توجیهی

درجلب اعتماد و اطمینان مددجو

واستفاده از دفیبریالتور ،ونتیالتور و سایر

شرایط احراز

پرستاری،مدرکRN

نصاب امتیازدرآزمون آن

ارتباط حرفه ای مؤثر،تالش در ایجاد

مستمردرزمینه نقش خود درتشخیص ارزشها

ب:طی دوره آموزش

محیطی امن وحفظ استقالل و

وعقاید گیرندگان خدمت و رعایت حقوق

توجیهی جدیدالورود

کیفیت زندگی وسالمت مددجو،

آنان،ارتقای مهارتهای رفتاری وارتباطی

وکسب حد نصاب

توانائی تجزیه وتحلیل مشکالت،

خود،ایمنی بیمار ،کنترل عفونت،بهداشت

امتیازدرآزمون آن

توانائی انجام کلیه خدمات پرستاری

محیط،ایمنی و سالمت شغلی،آتش نشانی،

مربوط به بیماران ،گذراندن دوره

مدیریت خطر ومدیریت بحران رادریافت می

CPR

نماید.

مدرک کارشناسی

پرستاري

کارشناسی

جدیدالورود وکسب حد

(فرد،خانواده،جامعه) ،برقراری

تجهیزات

ب :دارا بودن

كوشش جسماني

تحصيلي

آموزشهاي مورد نياز براي انجام

تخصصی

مربوطه

،آموزش

تمرکزقوای بصری وشنوائی وفکری درهنگام انجام فرایندهای مراقبتی،ایستادن طوالنی جهت انجام مسئولیتهای ناشی ازشغل
تعیین نیازهای آموزشی ومشاوره با مددجو وخانواده مدجو وارائه آموزش های الزم،مشاوره وآموزش به مددجووخانواده درزمینه شیوه های مناسب
زندگی،مراقبت ازخود ومراقبت درمنزل،مشاوره وحمایت روحی روانی مددجو قبل ازکاتترگذاری دراتاق عمل،ارائه مراقبتهای بعد ازعمل

كوشش احساسي

کاتترگذاری،ارائه آموزش های مستمربه صورت دوره ای،مدون واختصاصی به مددجو وخانواده تاحصول اطمینان ازتاثیرآموزش های ارائه شده ازقبیل
نحوه انجام دیالیز،تعویض پانسمان،آموزش تغذیه،عوارض وعالئم عفونی وسایرموارد

شرایط
كاروشرایط محيط كار

محیط کار
خطرات
ناشی از کار
سایر شرایط

فشارهای روانی مداوم شغلی،نامناسب بودن شرایط محیطی (تهویه نامناسب،آلودگی صوتی و...قرار گرفتن درمعرض آلودگی وبیماریهای مختلف وکمبود
نیرو وحجم کارزیاد)
قرار گرفتن درمعرض آلودگی وعفونت ،قرار گرفتن درمعرض خشونت فیزیکی وروانی همکاران،بیماران وهمراهان آنان،شرکت درتیم بحران واجرای
وظایف محوله ازپیش تعیین شده درموقعیت ها وحوادث غیرمترقبه
ضرورت حضوردرمحل کارخارج ازوقت اداری وایام تعطیل وبحران ها

کار
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شرح

عامل

بررسی وحمایت روانی_جسمی مددجو جهت دیالیز،بررسی وضعیت مددجوازنظرانواع هپاتیتHIV،وانجام تدابیرالزم درصورت مثبت بودن آزمایشات
فوق،رعایت اصول جداسازی درصورت مثبت بودن آزمایشات فوق ،بررسی راههای دست یابی به عروق وانتخاب بهترین راه ممکن  ،انجام وبررسی
الف)
بررسی
ونظارت

آزمایشات قبل وحین وبعد ازدیالیزوتعیین شرایط دیالیزمددجووگزارش موارد ضروری به پزشک،بررسی وضعیت مددجو از نظرمیزان هپارین وتنظیم
دستگاه جهت تزریق هپارین،بررسی مددجووارائه مراقبت های خاص داروئی با توجه به ویژگی های دارووبه منظور پیشگیری ازعوارض،بررسی
مددجوازنظرعالئم کم خونی واتخاذ تدابیرالزم با نظرپزشک ،بررسی واتخاذ تصمیمات الزم جهت دیالیزدرمنزل درصورت امکان،بررسی وضعیت
اقتصادی -اجتماعی مددجو وارجاع وی به واحدهای ذیربط درصورت امکان،کنترل وبرقراری سیستم دریافت وخروج مایع دیالیز صفاقی،بررسی مددجو
ازنظ رکیفیت دیالیز،نتایج آزمایشگاهی واتخاذ تدابیرالزم جهت انتخاب محلول مناسب،بررسی کیفی وکمی مایع خروج دیالیزصفاقی،بررسی
مددجوازنظربروزعوارض تعبیه کاتترصفاقی ازقبیل ،پارگی روده،لیک سوند،پریتونیت وسایرموارد

ب:مسئولیت

تالش درجهت حفظ ونگهداری وحسن استفاده اموال وتجهیزات بخش،ارائه تدابیرالزم درمواقع اضطراری خرابی دستگاه،قطع برق و...

مالی،دارائی

رئوس كلي شرح وظایف

ج)تدوین

ثبت وگزارش وضعیت مددجو،اقدامات انجام شده،اطالعات مربوط به دوره های دیالیزدرفرم های مخصوص وکنترل تعادل مایعات ،بررسی ،شناخت

گزارش ها

وکسب اطالعات ازوضعیت سالمت مددجو وثبت درپرونده ،تعیین،ثبت مشکالت،نیازهای بهداشتی مددجووتشخیص پرستاری مبتی بردانش،مهارت

تکمیل

وپژوهش،برنامه ریزی اقدامات مراقبتی براساس اهداف واولویتها وثبت آن درپرونده،مستند سازی طول شیفت بصورت استاندارد ،ثبت روند مراقبت

و

فرم ها

ازبیما ر،ثبت دقیق وگزارش کلیه اقدامات انجام شده،آشنا نمودن مددجودرزمینه روشهای مختلف دیالیزوکمک به اودراتخاذ تصمیم برای انتخاب این روش

د)تدوین به

پذیرش بیماردرهرنوبت دیالیز،رعایت اصول کنترل عفونت قبل،حین ودرزمان اتمام دیالیز،ارائه تدابیرالزم حین دیالیزصفاقی ورفع مشکالت موجود،ارزیابی

کارگیری

وضعیت مددجو پس ازاتمام دیالیزصفاقی ،آشنانمودن مددجو درزمینه روشهای مختلف دیالیزوکمک به اودراتخاذ تصمیم برای انتخاب این

مقررات و

روش،حضورمستمرپرستاران دربالین بیماران طی انجام همودیالیز،فرایند محاسبه ،اجرا وثبت دستورات داروئی توسط پرستار،انجام  ،تاییدوثبت فرایند

روش ها
ه)ارتباط با
دیگران

محاسبه واجرای دستورات داروئی،داروهای پرخطرتوسط دوکارشناس پرستاری وبا درج امضای هرکارشناس
مشارکت وهمکاری با پزشک درانجام معاینات ،برقراری ارتباط مناسب با همکاران (فرادست و زیر دست )،مشارکت با پزشکان وسایرافرادی که درفرایند
مراقبت ازبیمارهمکاری می کنند ،به منظورتجزیه وتحلیل،یکپارچه نمودن واستمرارارزیابی هاومراقبت ها،ارائه توضیحات مناسب وقابل درک درمورد نوع
مراقبت درنظرگرفته شده،روشهای جایگزین،پیامدهای احتمالی ناشی ازدرمان وهرگونه هزینه مورد انتظاربه بیماران دیالیزی وهمراهان آنان
آماده کردن دستگاه دیالیزووسائل مربوطه جهت وصل نمودن به مددجو،ست کردن دستگاه به روش استاندارد،شستشووآماده کردن ست وصافی دستگاه
دیالیز،اتصال مددجوبه دستگاه دیالیزبا توجه به وزن خشک وراه های دستیابی به عروق،تنظیم دستگاه براساس نیازهای خاص ،هماهنگی ،کنترل ونظارت

و)مسئولیت
خاص

برکالیبراسیون منظم ومستمردستگاه های دیالیزوسیستم ، ROارائه مراقبتهای خاص حین دیالیزجهت پیشگیری ازعوارض،کنترل ودرمان حین دیالیزازقبیل
افت فشارخون،کرامپ عضالنی،دردفقسه سینه وسایر موارد ،تعیین ومحاسبه میزان کفایت دیالیزدرمددجویان واتخاذ تصمیمات الزم با
نظرپزشک،جداکردن نمودن مددجوازدستگاه بعد ازانجام دیالیزوانجام مراقبتهای الزم حین قطع وبعد ازدیالیز،شستشوی دستگاه دیالیزبراساس
استانداردها،هماهنگی جهت انجام کشت های منظم ازدستگاه دی الیز،مراقبت ازمحل ورود کاتتر،پانسمان وفیکس نمودن آن،آماده کردن محلول دیالیز
صفاقی براساس اصول استاندارد،تزریق داروهای مورد نیازدرمحلول دیالیزبراساس استانداردوثبت آن،ارزیابی وضعیت مددجو پس ازاتمام دیالیزصفاقی

ض

کنترل و نظارت مستمر بر چگونگی مصرف و نگهداری دستگاه ها وتجهیزات  -برنامه ریزی جهت تحویل و تحول تجهیزات واحد مربوطه در هر شیفت

)مسئولیت

کاری  -برنامه ریزی جهت کنترل عملکرد تجهیزات مورد استفاده در بخش در هر شیفت ،گزارش نقص ها ،کمبود ها  ،خرابی ها د ر اسرع وقت به

تجهیزات

مسئولین مربوطه،هماهنگی الزم با واحدهای مربوطه جهت تامین وسائل وتجهیزات مورد نیاز

تهيه كننده نسخه اصلي:كميته بهبود كيفيت واعتباربخشي خدمات پرستاري دانشگاه علوم پزشکي تهران
تایيد كننده :مدیریت امورپرستاري دانشگاه علوم پزشکي تهران
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شرح شغل پرستار بخش روان
مشخصات
شغل

دستگاه اجرایي :دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران
نام:

عنوان شغل :پرستاربخش روان

نام خانوادگي:

جایگاه سازماني :بيمارستان

شماره كارمند:

رسته:بهداشتي درماني

تعریف

روان پرستار،پرستاری است که عالوه بروظایف عمومی،وظایف تخصصی پرستاردربخش روان را با تکیه بررعایت منشورحقوق مددجو مبتنی برفرایند پرستاری

شغل

واستانداردهای مراقبتی یک واحد عهده دارمی باشد.
مدرك تحصيلي

رشته

توانایيها وقابليتهاي مورد نياز

تجربه

تحصيلي
پرستاری بهداشت روان (روانپرستاري)

دارا

بودن

مدرک

مدرک

پرستاری

کارشناسی ارشد پرستاری
شرایط احراز

،مدرکRN

دارا

بودن

کارشناسی

پرستاری،

مدرکRN
كوشش

آموزشهاي مورد نياز براي
انجام عملکرد مطلوب

طی دوره آموزش توجیهی جدیدالورود (معرفی

داشتن تبحروتوانمندی درجلب اعتماد و

گذراندن دوره های

کلی بیمارستان،معرفی جزئیات وآخرین

اطمینان مددجو (فرد،خانواده،جامعه)،

آموزشی(بازآموزی،ضمن

دستورالعمل ها،آئین نامه ها وبخشنامه های

برقراری ارتباط حرفه ای مؤثر،تالش در

خدمت)،نحوه دارو دهی ،طریقه

خاص این بخش وموارد مرتبط به شرح وظایف

ایجاد محیطی امن وحفظ استقالل و

اعمال مهارفیزیکی

هرفرد،زیرمجموعه ای حاوی اطالعات مربوط

کیفیت زندگی وسالمت مددجو،توانائی

وشیمیائی،روش جداسازی کامل

این

تجزیه و تحلیل مشکالت ،توانائی انجام

بیمار،نحوه برخورد با عوارض

بخش)وگذراندن دوره های حرفه ای تکمیلی

کلیه خدمات پرستاری مربوط به بیماران

جانبی

بخش وکسب حد نصاب امتیازدرآزمون آنها

،گذراندن دوره  CPRپایه وپیشرفته

به

تمام

تجهیزات

اختصاصی

طی دوره آموزش توجیهی جدیدالورود
وگذراندن دوره های حرفه ای تکمیلی بخش
وکسب حد نصاب امتیازدرآزمون آنها

تمرکزقوای بصری وشنوائی وفکری درهنگام انجام فرایندهای مراقبتی،ایستادن طوالنی جهت انجام مسئولیتهای ناشی ازشغل

جسماني
كوشش

مداخالت وآموزش فعالیت های خود مراقبتی:نیازسنجی اختصا صی آموزشی به منظور اجرای روش های مختلف آموزشی ومشاوره ای درراستای توانمند سازی مددجو

احساسي

درمراقبت ازخود جهت فعالیت های روزانه ،مشاوره به مدجو وخانواده درمورد تمام مسائل مرتبط به مددجو،درمان ومراقبت وتوانبخشی آن-مشاوره وآموزش مهارت های
اجتماعی،مشاوره وآموزش مها رت ها ی ارتباطی،مشاوره وآموزش مهارت های شغلی وحرفه ای،مشاوره وآموزش مهارت های ازعهده برایی،مشاوره وآموزش مهارت های
حل بحران،مشاوره وآموزش مهارت های کنترل استرس،مشاوره وآموزش مهارت های کنترل خشم،مشاوره وآموزش مهارت های کنترل خشونت و پرخاشگری

كارو شرایط محل كار

شرایط ومحیط کار

فشارهای روانی مداوم شغلی،نامناسب بودن شرایط محیطی (تهویه نامناسب،آلودگی صوتی و…،قرار گرفتن درمعرض آلودگی وبیماریهای
مختلف وکمبود نیرو وحجم کارزیاد

خطرات ناشی از کار

قرار گرفتن درمعرض آلودگی وعفونت ،قرار گرفتن درمعرض خشونت فیزیکی وروانی همکاران وهمراهان،شرکت درتیم بحران واجرای
وظایف محوله ازپیش تعیین شده درموقعیت ها وحوادث غیرمترقبه

سایر شرایط کار

ضرورت حضوردرمحل کارخارج ازوقت اداری وایام تعطیل وبحران ها

وظایف

كلي شرح

رئوس

شرح

عامل

ارزیابی مددجوروانی وخانواده وی که شامل:جمع آوری اطالعات درراربطه با وضعیت بهداشتی(جسمی-روانی-اجتماعی ومعنوی)با استفاده
الف)نظارت وسرپرستی

ازتکینک مشاهده،مصاحبه،معاینه وضعیت فیزیکی وروانی براساس ابزارها ومقیاس های استاندارد ازمددجو وخانواده وسایرمنابع که شامل
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پرونده،اعضای تیم درمانی،مراکز،سازمان ها ،ن هادها،سوابق مددجو وسایرموارد ،ارزشیابی مداخالت انجام شده وثبت آنها ،ارزیابی واکنش ها
نسبت به داروهای تجویزشده وگزارش به پزشک معالج -ارزیابی سیرعالئم مددجووانجام وضعیت روانی به طورمتناوب با توجه به استانداردهای
بخش
ب) مالی و دارایی

تالش درجهت حفظ ونگهداری وحسن استفاده اموال وتجهیزات بخش

ج)تدوین گزارش ها و

تعیین وتشخیص مشکالت مددجو مبتنی برتشخیص های پرستاری،تعیین برایندهای مورد انتظاریا معیارهای ارزشیابی انفرادی برای

تکمیل فرم ها

هرمددجو،اجراوانجام طرح مراقبتی(مداخالت روان پرستاری)جهت مددجووخانواده ازقبیل :انجام مشاوره فردی وگروهی مددجووخانواده به
منظوراصالح یا کسب مجدد توانائی های تطابقی گذشته ،تقویت وارتقاءسالمت روانی وپیشگیری ازعوارض وناتوانی با استفاده ازمهارت های
ارتباط درمانی -مداخله دربحران-کنترل استرس-تکنیک های آرام سازی-آموزش ابرازوجودوحل مشکالت-گروه درمانی،سایرموارد
وتکنیک های جدید

د)تدوین وبه کارگیری

ا جرا وانجام تکنیک های روان درمانی شامل:فرد درمانی،خانواده درمانی-گروه درمانی-بازی وتفریح درمانی_مشاوره پرستاری،سایر موارد

مقررات و روش ها

وتکنیک های جدید،تشخیص،برنامه ریزی ومراقبت ازمددجویان پرخطر ازجهت اقدام به خودکشی وآسیب به دیگران یا محیط ،انجام اقدامات
مراقبتی براساس برنامه ها ودستورات ثبت شده درپرونده ،ثبت دقبق وگزارش کلیه اقدامات انجام شده،طراحی واجرای برنامه ترخیص برای
هرمددجو ()Discharge Planningبا مشارکت اعضای تیم درمان،ثبت کلیه مداخالت درمانی ومراقبتی انجام شده،واکنش های
مددجوونتایج آنها درپرونده وگزارش به پزشک وسایراعضای تیم درمانی،برنامه ریزی واجراء مراقبت های پرستاری ویژه درمددجویان روانی
خاص(مدجویان روانی مبتالبه ایدز،هپاتیت،اعتیاد،مجرم کیفری وزنان وسایرموارد)

ه)ارتباط با دیگران

محی ط درمانی:ایجاد وفراهم نمودن محیط درمانی مناسب با مشارکت مددجو وسایراعضای تیم درمان به منظوروصول اهداف مراقبتی
وتوانبخشی(پرستارآموزش دیده یا روان پرستار) ،برنامه ریزی وهماهنگی جهت برگزاری نشست های مشترک درمانی با اعضای تیم درمان
وتوانبخشی ،همکاری با تیم درم ان درانجام فرایندهای تشخیصی،درمانی وتوانبخشی ،مشارکت وهمکاری با پزشک درانجام معاینات ،برقراری
ارتباط مناسب با همکاران (فرادست و زیر دست )،مشارکت با پزشکان وسایرافراد گروه درمان به منظورتجزیه وتحلیل،یکپارچه نمودن
واستمرارارزیابی هاومراقبت هادرفرایندمراقبت ازمددجو،انجام حمایت های روانشناختی ازبیماران وخانواده بیمار،ایجادهماهنگی بین تیم درمانی
درمورد درمان ومراقبت ازمددجووخدمات ارائه شده به مددجو،هماهنگی وهمکاری با تیم درمان وتوانبخشی جهت حفاظت مددجو ازتهاجمات
احتمالی

و)مسئولیت خاص

پذیرش مددجو،بازدید وویزیت های منظم ازمنزل مددجو( ) Home Visitوارائه خدمات پرستاری درمنزل برحسب نیاز،دارودرمانی:دادن
صحیح داروی تجویزشده به مددجو به روش استاندارد-اجرای دستورات داروئی PRNبراساس تشخیص صحیح مصرف دارو،عوارض داروئی
وسایرموراد-همکاری وهماهنگی با تیم درمان درراستای اج رای صحیح پروتکل دارودرمانی،شوک درمانی:هماهنگی وآماده کردن
مددجوجهت ECTبا نظر پزشک(اخذرضایت قیم قانونی مددجو-آموزش مددجووخانواده درمورداجرای واهداف آن-انجام مراقبتهای
پرستاری ازمددجوقبل،حین،وبعد ازانجام آن-ثبت گزارشات ضروری)،فعالیت درمانی وکاردرمانی:هماهنگی وهمکاری با تیم درمان جهت
انتخاب فعالیت درمانی مناسب با توجه به وضعیت مددجو-هماهنگی وبرنامه ریزی وآماده کردن مددجوبرای انجام فعالیت های درمانی وآماده
کردن محیط،امکانات جهت انجام فعالیت ها ،همکاری با پزشک درانجام اینتوباسیون ودرموارد ضروری توسط پرستاری که دوره اینتوباسیون
وCPRرا به صورت کامل گذرانده باشد.

ض) مسئولیت تجهیزات

کنترل و نظارت مستمر بر چگونگی مصرف و نگهداری دستگاه ها وتجهیزات  -برنامه ریزی جهت تحویل و تحول تجهیزات واحد مربوطه در
هر شیفت کاری  -برنامه ریزی جهت کنترل عملکرد تجهیزات مورد استفاده در بخش در هر شیفت ،گزارش ن قص ها ،کمبود ها  ،خرابی ها در
اسرع وقت به مسئولین مربوطه،تنظیم وکنترل عملکرد وسائل وتجهیزات پزشکی مورداستفاده جهت بیمار

تهيه كننده نسخه اصلي:كميته بهبود كيفيت واعتباربخشي خدمات پرستاري دانشگاه علوم پزشکي تهران
تایيد كننده :مدیریت امورپرستاري دانشگاه علوم پزشکي تهران
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شرح شغل پرستار بخش اورژانس
مشخصات
شغل

دستگاه اجرایي :دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران
عنوان شغل :پرستاراورژانس
جایگاه سازماني :بيمارستان

نام:

شماره كارمند:

نام خانوادگي:
رسته:بهداشتي درماني

تعریف

پرستاراورژانس ،پرستاری است که عالوه بروظایف عمومی،وظایف تخصصی پرستاردربخش اورژانس(تریاژ،CPR،اورژانس عمومی) را با تکیه بررعایت منشورحقوق

شغل

مددجو مبتنی برفرایند پرستاری واستانداردهای مراقبتی یک واحد عهده دارمی باشد.
مدرك تحصيلي

رشته

توانایيها وقابليتهاي مورد نياز

تجربه

تحصيلي

آموزشهاي مورد نياز براي
انجام عملکرد مطلوب

شرایط احراز

دارا بودن مدرک

طی دوره آموزش توجیهی جدیدالورود (معرفی

داشتن تبحروتوانمندی درجلب اعتماد و

یایش همو دینامیک ،محاسبات

حداقل کارشناسی

کلی بیمارستان،معرفی جزئیات وآخرین

اطمینان مددجو (فرد ،خانواده،جامعه)،

داروئی ،تشخیص ودرمان ریتم

پرستاری،مدرکRN

دستورالعمل ها،آئین نامه ها وبخشنامه های

برقراری ارتباط حرفه ای مؤثر،تالش در

های قلبی غیر طبیعی،تحلیل

خاص این بخش وموارد مرتبط به شرح وظایف

ایجاد محیطی امن وحفظ استقالل و

نتایج آزمایش گازهای خون

هرفرد ،زیر مجموعه ای حاوی اطالعات مربوط

کیفیت زندگی وسالمت مددجو ،

وسایر آزمایش های خون

به تمام تجهیزات اختصاصی این بخش) ،و

توانائی تجزیه و تحلیل مشکالت ،

معمول ،اکسیژن تراپی

گذراندن دوره های حرفه ای تکمیلی بخش

توانائی انجام کلیه خدمات پرستاری

وحمایت های تنفسی  ،محاسبه

وکسب حد نصاب امتیازدرآزمون آنها

مربوط به بیماران ،گذراندن دوره CPR

سطح هوشیاری ،آگاهی

پایه وپیشرفته،استفاده از دفیبریالتور،

ازکاردستگاه ونتیالتور

ونتیالتور و سایر تجهیزات تخصصی

وتنظیمات ابتدائی ،آگاهی از

مربوطه بخش

وضعیت ( )Positionمناسب
برای بیماران برحسب مورد،
آموزش درمورد نقش خود در
تشخیص ارزشها
وعقایدگیرندگان خدمت
ورعایت حقوق آنان ،ارتقای
مهارتهای رفتاری و ارتباطی
خود،ایمنی بیمار،کنترل
عفونت،بهداشت محیط،ایمنی
وسالمت شغلی،آتش نشانی،
مدیریت خطرومدیریت بحران

كوشش

تمرکزقوای بصری وشنوائی وفکری درهنگام انجام فرایندهای مراقبتی،ایستادن طوالنی جهت انجام مسئولیتهای ناشی ازشغل

جسماني
كوشش

تعیین نیازهای آموزشی ومشاوره با بیماروخانواده بیماروارائه آموزش های الزم درمراقبت ازخود،آرام سازی محیط فیزیکی،کنترل دما ونور،سروصدای محیط وسایرعوامل

احساسي

محیطی وتامین شرایط استراحت و آرامش بیمار تنظیم میزان محرک های حسی به منظورتقویت حسی بیمار
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كارو شرایط محل كار

شرایط ومحیط کار

فشارهای روانی مداوم شغلی،نامناسب بودن شرایط محیطی (تهویه نامناسب،آلودگی صوتی و…،قرار گرفتن درمعرض آلودگی وبیماریهای
مختلف وکمبود نیرو وحجم کارزیاد

خطرات ناشی از کار

قرار گرفتن درمعرض آلودگی وعفونت ،قرار گرفتن درمعرض خشونت فیزیکی وروانی همکاران وهمراهان،شرکت درتیم بحران واجرای
وظایف محوله ازپیش تعیین شده درموقعیت ها وحوادث غیرمترقبه

سایر شرایط کار

ضرورت حضوردرمحل کارخارج ازوقت اداری وایام تعطیل وبحران ها
شرح

عامل

ارزیابی سریع اولیه ازنظرشرایط تهدیدکننده حیات درمددجویان با وضعیت بحرانی یا آسیب دیده،اارزیابی سیستماتیک وسریع(ثانویه)بیماران
الف)نظارت وسرپرستی

ازسرتاپا جهت شناسائی کلیه آسیبهای احتمالی

ب) مالی و دارایی

تالش درجهت حفظ ونگهداری وحسن استفاده اموال وتجهیزات بخش

ج)تدوین گزارش ها و

تکمیل فرم بررسی تریاژ،بررسی،شناخت وکسب اطالعات ازوضعیت سالمت مددجو وثبت درپرونده ،تعیین،ثبت مشکالت،نیازهای بهداشتی

تکمیل فرم ها

مددجووتشخیص پرستاری مبتی بردانش،مهارت وپژوهش،برنامه ریزی اقدامات مراقبتی براساس اهداف واولویتها وثبت آن درپرونده،مستند
سازی طول شیفت بصورت استاندارد ،ثبت عالئم حیاتی،میزان جذب ودفع و...پیگیری انجام به موقع آزمایش ها وسایراقدامات الزم با توجه
به برنامه ودستورات مراقبتی بیمار،ثبت دقیق وگزارش کلیه اقدامات انجام شده

د)تدوین وبه کارگیری

انجام اقدامات مر اقبتی براساس برنامه ها ودستورات ثبت شده درپرونده ،ثبت دقبق وگزارش کلیه اقدامات انجام شده،بررسی آزمایشات روتین

مقررات و روش ها

بخش وگزارش موارد ضروری به پزشک،انجام مراقبتهای پرستاری روتین بخش اورژانس،برنامه ریزی،تنظیم وکنترل پارامترهای دستگاه

رئوس كلي شرح وظایف

ونتیالتور با توجه به وضعیت تنفسی مددجو،اجرای اصول مراقبت وهمکاری درجداسازی بیمارازونتیالتور
ه)ارتباط با دیگران

برقراری ارتباط مناسب ومؤثربا خانواده مددجویان در اتاق انتظار واطالع وضعیت مددجویان به آنها،همکاری با تیم درمان درانجام فرایندهای
تشخیصی،درمانی وتوانبخشی ،مشارکت وهمکاری با پزشک درانجام معاینات ،برقراری ارتباط مناسب با همکاران (فرادست و زیر دست
)،مشارکت با پزشکان وسایرافراد گروه درمان به منظورتجزیه وتحلیل،یکپارچه نمودن واستمرارارزیابی هاومراقبت هادرفرایندمراقبت
ازمددجو،هماهنگی با واحدهای مختلف جهت انجام اقدامات کلینیکی وپاراکلینیکی

و)مسئولیت خاص

انجام تریاژ :ارزیابی سریع بیمار،ارزیابی ثانویه بیمار،ثبت موارد ارزیابی شده با توجه به مشکل اساسی بیمار،برآوردن نیازهای فوری
مددجو،قراردادن بیماردریکی ازطبقه بندی فوریتی واعالم کددرصورت نیاز،بررسی مجدد ومتناوب بیماران ،تکمیل فرم بررسی تریاژ،برقراری
ارتباط مناسب با خانواده مددجو،اطالع به پزشک،راهنمائی وانتقال بیماران به اورژانس درصورت نیازبه بستری بیمار
: CPRاظمینان ازعملکرد صحیح دستگاهها ،اطمینان ازکفایت داروها وسرمهای اتاق CPRتحویل سریع وبدون وقفه بیماربحرانی
وبدحال،بررسی راه هوائی بیمارواطمینان ازبرقراری راه هوائی مناسب،بررسی نبض محیطی،بررسی سطح هوشیاری بیمار،انجام اقدامات
مقدماتی احیاء،انجام اقدامات پیشرفته احیاء-مانیتورینگ قلبی وتشخیص دیس ریتمی های خطرناک وانجام اقدامات الزم جهت رفع
آنها،مانیتورینگ تخصصی بیماروانجام پالس اکسی متر ی وتشخیص مشکالت تنفسی خطرناک وانجام اقدامات الزم جهت رفع آنها،نجام
معاینات فیزیکی الزم،ثبت آنها وگزارش موارد غیرطبیعی،اکسیژن تراپی،اتصال آرترالین(راه شریانی)بیماربه وسائل مربوطه،گرفتن نمونه خون
شریانی وسایرترشحات بدن طبق نظرپزشک،ا،بررسی آزمایشات،ازقبیل الکترولیتها ABG،وگزارش مورد ضروری به پزشک،انجام فرایند تغذیه
مددجو از طریق، NGT,TPNمانیتورینگ حرارتی وتنفسی،انجام اقدامات احیاءقلب وریه وتنظیم وبه کارگیری دستگاهD.Cشوک درموارد
ضروری،انجام ساکشن ترشحات راه های هوائی و،Post-nasalمراقبت های پرستاری الزم قبل،حین وبعدازکلیه پروسیجرهای تشخیصی
ودرمانی(پونکسیون و،)...خارج کردن لوله تراشه بانظرپزشک درصورت لزوم ،ثبت دقیق وگزارش کلیه اقدامات انجام شده ،کنترل
فشاروریدمرکزی() CVPوبرقراری میزان جریان داروهای مورد نیازبا توجه به تجویز پزشک،انداره گیری قندخون مددجوبا استفاده ازدستگاه
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گلوکومتر،برقراری راه وریدی ازطریق وریدژگوالرخارجی،داخلی وساب کالوین ،ثبت گزارش عملکردتیم احیاء ،انجام اقدامات ضروری به
منظورپیشگیری ازعفونت های بیمارستانی (آموزش وپژوهش)،پرستاراورژانس عمومي:تحویل بیمارازپرستارCPRیا پرستارتریاژ،برقراری
ارتباط مناسب ومؤثربا بیماروهمراهان وی ...اورژانس زایمان (مراكزي كه بخش زایمان ندارند):بررسی وضعیت مادر،حمایت
تنفسی مادروقراردادن وی درپوزیشن مناسب،انجام زایمان درموارد اورژانس،بررسی وضعیت نوزاد
ض) مسئولیت تجهیزات

کنترل و نظارت مستمر بر چگونگی مصرف و نگهداری دستگاه ها وتجهیزات  -برنامه ریزی جهت تحویل و تحول تجهیزات واحد مربوطه در
هر شیفت کاری  -برنامه ریزی جهت کنترل عملکرد تجهیزات مورد استفاده در بخش واطمینان ازعملکرد صحیح آنها در هر شیفت ،گزارش
نقص ها ،کمبود ها  ،خرابی ها د ر اسرع وقت به مسئولین مربوطه،تنظیم وکن ترل عملکرد وسائل وتجهیزات پزشکی مورداستفاده جهت
بیمار

تهيه كننده نسخه اصلي:كميته بهبود كيفيت واعتباربخشي خدمات پرستاري دانشگاه علوم پزشکي تهران
تایيد كننده :مدیریت امورپرستاري دانشگاه علوم پزشکي تهران
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شرح شغل پرستاربخش سوختگي
دستگاه اجرایي :دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران
مشخصات شغل

عنوان شغل :پرستاربخش سوختگي
جایگاه سازماني :بيمارستان

تعریف شغل

رسته :بهداشتي درماني
نام خانوادگي:

نام:

شماره كارمند:

پرست ارسوختگی پرستاری است که عالوه بروظایف عمومی،وظایف تخصصی پرستاردربخش سوختگی را با تکیه بررعایت منشورحقوق مددجو مبتنی برفرایند پرستاری
واستانداردهای مراقبتی یک واحد عهده دارمی باشد.
رشته
مدرك تحصيلي

تحصيلي

آموزشهاي مورد نياز براي انجام عملکرد
تجربه

مطلوب

توانایيها و قابليتهاي مورد نياز

کارشناسی

جدیدالورود (معرفی کلی

نظر سوختگی ،جسمی وروانی ،

ودرمان ریتم های قلبی غیرطبیعی،تحلیل نتایج

پرستاری،مدرکRN

بیمارستان ،معرفی جزئیات و

داشتن تبحروتوانمندی در جلب

آزمایش گازهای خون وسایرآزمایش های خون

آخرین دستورالعمل ها،آئین نامه

اعتماد و اطمینان مددجو (فرد،

معمول،اکسیژن تراپی وحمایت های تنفسی ،

ها و بخشنامه های خاص این

خانواده ،جامعه) ،برقراری ارتباط

محاسبه سطح هوشیاری،آگاهی ازکاردستگاه

بخش و موارد مرتبط به شرح

حرفه ای مؤثر،تالش در ایجاد

ونتیالتوروتنظیمات ابتدائی،آگاهی ازوضعیت

وظایف هر فرد ،زیرمجموعه ای

محیطی امن وحفظ استقالل و

( )Positionمناسب برای بیماران برحسب

حاوی اطالعات مربوط به تمام

کیفیت زندگی وسالمت مددجو،

مورد ،آموزش درمورد نقش خود درتشخیص

تجهیزات اختصاصی این بخش)،

توانائی تجزیه و تحلیل مشکالت،

ارزشها وعقایدگیرندگان خدمت ورعایت حقوق

و گذراندن دوره های حرفه ای

توانائی انجام کلیه خدمات پرستاری

آنان،ارتقای مهارتهای رفتاری وارتباطی خود ،

تکمیلی بخش وکسب حد نصاب

مربوط به بیماران ،گذراندن دوره

ایمنی بیمار،کنترل عفونت ،بهداشت محیط،ایمنی

امتیاز در آزمون آنها

 CPRپایه و پیشرفته ،نحوه استفاده از

وسالمت شغلی،آتش نشانی،مدیریت خطر و

دفیبریالتور  ،ونتیالتور و سایر

مدیریت بحران

پرستاري

شرایط احراز

دارا بودن مدرک حداقل

طی دوره آموزش توجیهی

توانائی ارزیابی وضعیت مددجو از

یایش همودینامیک،محاسبات داروئی،تشخیص

تجهیزات تخصصی مربوطه بخش
كوشش جسماني

تمرکزقوای بصری وشنوائی وفکری درهنگام انجام فرایندهای مراقبتی،ایستادن طوالنی جهت انجام مسئولیتهای ناشی ازشغل
تعیین نیازهای آموزشی اختصاصی به خانواده وبیمار جهت مراقبت ازخود ومراقبت درمنزل،آموزش به خانواده ومددجو جهت مراقبت ازخود(فیزیوتراپی،تعویص

كوشش احساسي

پانسمان،شروع فعالیت،رعایت رژیم غذائی وداروئی مناسب،بازگشت به زندگی طبیعی،پیگیری درمان های ترمیمی درصورت لزوم وسایر موارد) مشاوره با بیماروخانواده وی
وارائه آموزش های الزم ،آرام سازی محیط فیزیکی ،کنترل دما ونور،سروصدای محیط وسایرعوامل محیطی وتامین شرایط استراحت و آرامش بیمار تنظیم میزان محرک های
حسی به منظورتقویت حسی بیمار

كاروشرایط محيط كار

شرایط
ومحیط کار
خطرات
ناشی از کار

فشارهای روانی مداوم شغلی،نامناسب بودن شرایط محیطی(تهویه نامناسب،آلودگی صوتی و…)قرار گرفتن درمعرض آلودگی وبیماریهای مختلف وکمبود نیرو وحجم
کارزیاد
قرار گرفتن درمعرض آلودگی وعفونت ،قرار گرفتن درمعرض خشونت فیزیکی وروانی همکاران وهمراهان،شرکت درتیم بحران واجرای وظایف محوله ازپیش تعیین شده
درموقعیت ها وحوادث غیرمترقبه
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سایر شرایط

ضرورت حضوردرمحل کارخارج ازوقت اداری وایام تعطیل وبحران ها

کار
شرح

عامل

بررسی وضعیت مددجو ازنظر سوختگی شامل نوع سوختگی،نوع ماده سوزاننده،محل سوختگی،سطح،عمق،شدت سوختگی وتعیین درجه سوختگی،ارزیابی وضعیت مددجو
ازنظرجسمی وروانی شامل وضعیت قلبی،هوشیاری،تنفسی،ادم،وجود بیماریهای دیگرنظیر دیابت،اختالل درعملکرد کلیه ،عمدی بودن(گزارش به مراجع ذی صالح)یا
غیرعمدی بودن سوختگی وسایر موارد،ارزیابی مددجوازنظر وجود سوختگی استنشاقی وثبت تعداد،عمق وراحتی تنفس،ارزیابی عملکرد سیستم تنفسی ودرصورت
الف) نظارت

نیازهمکاری وهماهنگی با تیم درمان درانجام اینتوباسیون وتراکئوستومی،ارزیابی وضعیت سیستم ادراری ،کنترل دقیق کمی وکیفی جذب ودفع به منظور حفظ وبرقراری

،بررسی

تعادل مایعات والکترولیت ها وتوزین بیمار،ارزیابی سیستم عروقی واقدام به دسترسی بهترین راه وریدی به منظور مایع درمانی،،ارزیابی وضعیت خونرسانی موضعی،بی

وارزیابی

حسی،سوزش وایسکمی عصب،عضله ودرد دراین نواحی،ارزیابی عالئم بالینی عفونت واعالم نتایج کشت وارائه گزارش به پزشک،ارزیابی وضعیت زخم وانجام پانسمان
براساس استانداردها،ارزیابی وضعیت تغذیه ای مددجوبا است فاده ازرژیم غذائی تجویزشده ،ارزیابی وضعیت سیستم گوارشی ازنظر ترشحات معده،وجود خون
درمدفوع،درد،اتساع شکم وسایرموارد وثبت آنها،ارزیابی وضعیت روحی -روانی بیمارازنظراختالل درتصویرذهنی ومفهوم ازخود وارائه مشاوره درصورت لزوم،ارزیابی سریع
اولیه ازنظرشرایط تهدیدکننده حیات درمددجویان با وضعیت بحرانی

ب)مسئولیت

تالش درجهت حفظ ونگهداری وحسن استفاده اموال وتجهیزات بخش

مالی دارایی
رئوس كلي شرح وظایف

ج)تدوین
گزارش ها
و تکمیل فرم
ها

بررسی،شناخت وکسب اطالعات ازوضعیت سالمت مددجو وثبت درپرونده ،تعیین،ثبت مشکالت،نیازهای بهداشتی مددجووتشخیص پرستاری مبتی بردانش،مهارت
وپژوهش،برنامه ریزی اقدامات مراقبتی براساس اهداف واولویتها وثبت آن درپرونده،مستند سازی طول شیفت بصورت استاندارد ،ثبت عالئم حیاتی،میزان جذب ودفع
و...پیگیری انجام به موقع آزمایش ها وسایراقدامات الزم با توجه به برنامه ودستورات مراقبتی بیمار،ثبت دقیق وگزارش کلیه اقدامات انجام شده

د)تدوین به

انجام اقدامات مراقبتی براساس برنامه ها ودستورات ثبت شده درپرونده ،ثبت دقبق وگزارش کلیه اقدامات انجام شده،بررسی آزمایشات روتین بخش وگزارش موارد ضروری

کارگیری

به پزشک،انجام مراقبتهای پرستاری روتین بخش سوختگی

مقررات و
روش ها
ه)ارتباط با
دیگران

برقراری ارتباط مناسب ومؤثربا خانواده مددجویان واطالع وضعیت مددجویان به آنها،،مشارکت وهمکاری با پزشک جهت انجام فرایندهای درمانی ،برقراری ارتباط مناسب
با همکاران ،همکاری وهماهنگی با تیم درمان درکلیه اموربه منظورمراقبت های درمانی ،توانبخشی وپیشگیری ازعوارض،همکاری با تیم بازتوانی به منظور کمک به مددجو
جهت قبول موقعیت فعلی،ایجاد اعتماد به نفس،عدم وابستگی به دیگران ،بازگشت به محیط خانواده وجامعه
پیشگیری ازهیپوترمی با کنترل عالئم حیاتی،درجه حرار ت محیط،استفاده ازوسائل گرم کننده،پوشاندن مناطق بازبدن وسایرموارد،اجرای صحیح مایع درمانی تجویزشده

و)مسئولیت

براساس استانداردهای موجود،تعیین میزان دردبه وسیله ابزاراندازه گیری دردبه منظورارزیابی وضعیت دردبیماروارائه تدابیرپرستاری جهت تسکین درد،پیشگیری ازبروزعفونت

خاص

با ر عایت استانداردهای کنترل عفونت ورعایت دستورالعمل ایزوالسیون ،برداشتن الیه های مرده پوست ودرصورت نیازهماهنگی با تیم درمان جهت دبریدمان پوست،نمونه
برداری اززخم وترشحات،انجام مراقبت های تغذیه ای با نظرپزشک

ض

کنترل و نظارت مستمر بر چگونگی مصرف و نگهداری دستگاه ها وتجهیزات  -برنامه ریزی جهت تحویل و تحول تجهیزات واحد مربوطه در هر شیفت کاری  -برنامه ریزی

)مسئولیت

جهت کنترل عملکرد تجهیزات مورد استفاده در بخش واطمینان ازعملکرد صحیح آنها در هر شیفت ،گزارش نقص ها ،کمبود ها  ،خرابی ها د ر اسرع وقت به مسئولین

تجهیزات

مربوطه،تنظیم وکنترل عملکرد وسائل وتجهیزات پزشکی مورداستفاده جهت بیمار

تهيه كننده :نسخه اصلي:كميته بهبود كيفيت واعتباربخشي خدمات پرستاري دانشگاه علوم پزشکي تهران
تایيد كننده :مدیریت امورپرستاري دانشگاه علوم پزشکي تهران
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شرح شغل كاردان هوشبري
دستگاه اجرایي :دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران
مشخصات شغل

عنوان شغل :كاردان هوشبري

نام خانوادگي:

نام:

شماره كارمند:

جایگاه سازماني :بيمارستان
این رشته در ب رگیرنده طبقات مشاغلی است که متصدیان آن ها تحت نظارت کلی عهده دارانجام وظایف حرفه ای کاردانی بی هوشی که برحسب پست مورد تصدی
تعریف شغل

آماده نمودن بیماران برای بیهوشی وهمکاری های الزم با متخصصین بیهوشی درموقع عمل است،می باشند که با تکیه برمنشورحقوق مددجو ،مبتنی برفرایندپرستاری
واستاندارهای مراقبتی می باشد.
رشته
مدرك تحصيلي

تحصيلي

آموزشهاي مورد نياز براي انجام
توانایيها و قابليتهاي مورد نياز

تجربه

عملکرد مطلوب

کاردانی هوشبری

جدیدالورود وکسب حد

ایمنی،سالمت شغلی وبهداشت محیط ،داشتن

سوپروایزر آموزشی وبراساس انجام

نصاب امتیازدرآزمون آن

تبحروتوانمندی درجلب اعتماد و اطمینان

نیازسنجی آموزشی ،آزمون های

مددجو (فرد،خانواده،جامعه) ،برقراری ارتباط

توانمندی دوره ای جهت کسب اطمینان

حرفه ای مؤثربا مددجو وهمکاران ،تالش در

ازمهارت کارکنان بیهوشی حداقل در

ایجاد محیطی امن جهت مددجو،توانائی

رابطه با بیهوشی وآماده سازی کودکان ،

تجزیه وتحلیل مشکالت ،توانائی انجام کلیه

بی حسی های منطقه ای ومدیریت درد،

خدمات مربوط طبق استاندارد به بیماران

انجام اقدامات اصالحی به منظور رفع

هوشبري

شرایط احراز

دارا بودن حداقل مدرک

طی دوره آموزش توجیهی

گذراندن دوره توجیهی بدو ورود،میاحث

دوره های آموزشی شغلی الزم طبق نظر

نارسائی های شناسائی شده درآزمون
دوره ای توانمندی کارکنان
كوشش جسماني
كوشش احساسي

كاروشرایط محيط كار

شرایط ومحیط

تمرکزقوای بصری وشنوائی درهنگام انجام فرایندهای مراقبتی،ایستادن طوالنی جهت انجام مسئولیتهای ناشی ازشغل
همکاری دراجرای برنامه های آموزشی وپژوهشی بیمارستان وبخش تحت نظرمسئول مربوطه،شرکت دربرنامه های آموزشی ضمن خدمت (بازآموزی و)...
فشارهای روانی مداوم شغلی،نامناسب بودن شرایط محی طی ،تهویه نامناسب،آلودگی صوتی و...قرار گرفتن درمعرض آلودگی وبیماریهای مختلف وگازهای بیهوشی

کار
خطرات ناشی از
کار
سایر شرایط کار

قرار گرفتن درمعرض آلودگی وعفونت ،شرکت درتیم احیای بیمارستان،شرکت درتیم بحران واجرای وظایف محوله ازپیش تعیین شده درموقعیت ها وحوادث غیر
مترقبه
ضرورت حضوردرمحل کارخارج ازوقت اداری وایام تعطیل وبحران ها

وظایف

رئوس كلي شرح

عامل
الف) کنترل
ونظارت

شرح
کنترل پرونده بیمارقبل ازجراحی برای اطمینان ازکامل بودن مدارک پزشکی مورد نیاز(مانند اجازه عمل،آزمایشات ضروری،نوارقلب،مشاوره،آماده بودن خون و،)...
کنترل آمادگی قبل ازعمل،کنترل نام بیماربا پرونده ولیست عمل ودستبند مشخصات،کنترل عالئم حیاتی وگزارش موارد غیرطبیعی،کنترل گازهای بیهوشی جهت پرهیز
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ازاستفاده آنها به جای یکدیگر،کنترل سطح بیهوشی ،عالئم حیاتی،راه هوائی،جذب ودفع حین وپس از بیهوشی،کنترل و نظارت مستمر بر چگونگی مصرف و نگهداری
دستگاه ها وتجهیزات،کنترل بیمارازنظربازگشت عکس العمل ها ورفلکس ها وورود به مرحله هوشیاری
تالش درجهت حفظ ونگهداری وحسن استفاده اموال وتجهیزات اتاق عمل ،اطم ینان یافتن ازسالم بودن وکارائی دستگاهها وتجهیزات بیهوشی قبل ازشروع هرشیفت

ب)مسئولیت

کاری(شامل دستگاههای بیهوشی ،ساکشن ،مانیتور،پالس اکسی مترو)...گزارش خرابی تجهیزات د ر اسرع وقت به مسئولین

مالی و دارایی

تکمیل فرمهای گزارشات ودارو وموارد کتبی الزم درمراحل قبل،حین،وبعد ازبیهوشی وتحویل آن به مسئول ریکاوری،تهیه گزارش مکتوب ازآخرین وضعیت بیمار

ج)تدوین
گزارش ها

و

تکمیل فرم ها
د)تدوین ،به
کارگیری
مقررات وروشها
ه)ارتباط با
دیگران

(عالئم حیاتی،روش بیهوشی،داروها،سطح هوشیاری،رفلکس ها،رنگ پوست،خونریزی،مایعات دریافتی وخون،مشکالت وعوارض ثبت قبل وحین بی هوشی و )...و
تحویل آن به مسئول ریکاوری
دریافت دستوروبرنامه تقسیم کارازسرپرستار اتاق عمل،اطالع ازوجود داروهای مورد نیازوامکانات بیهوشی موجود وگزارش موارد ناکافی ویا کمبودها،نجام اقدامات
مراقبتی براساس استانداردهای خدمات پرستاری وثبت آن ،آ شنائی با روشهای استریلیزاسیون وضد عفونی وکاربرد آن ورعایت درتمام مراحل عمل ،اآماده نمودن وارائه
اقدامات پرستاری درانتقال بیمارازتخت عمل به بخش ریکاوری وارائه گزارشات مربوطه
همکاری درانجام عملیات احیای قلبی-تنفسی دراتاق عمل،اجر ای دستورات وهمکاری با پزشک وکمک وهمکاری دربهوش آوردن بیمار،همکاری کامل باتیم عمل
جراحی،مشارکت دربرنامه شست وشوی اتاق عمل طبق سیاست های جاری بیمارستان
انجام اقدامات وتدابیرقبل ازبیهوشی:کنترل آمادگی قبل ازعمل،کنترل نام بیماربا پرونده ولیست عمل ودستبندمشخصات،هدایت بیماربه تخت عمل،همراهی بیمارازابتدا تا
انتهای عمل،دادن توضیحات درمورد بیهوشی،برقراری راه وریدی،ثابت نمودن سربیمار،دراختیارگذاردن داروها ولوازم مورد نیازبیهوشی به پزشک،اقدامات وتدابیرحین

و)مسئولیت
خاص

بیهوشی:کنترل عالئم حیاتی،مانیتورینگ یا ک نترل سطح بیهوشی،حفظ پوشش ورعایت حریم بیمارطبق موازین شرعی،ثبت دقیق کلیه موارد درفرم مربوطه،حفاظت از
بیمارجهت جلوگیری ازسوختگی با کوتر،اقدامات وتدابیرپس ازبیهوشی:کمک وهمکاری با پزشک دربه هوش آوردن بیمار،کنترل عالئم حیاتی،محافظت ازسرواندام
تنفسی فوقانی درحین انتقال بیمارازتخت عمل به برانکارد،کمک به حفظ پوزیشن بیماردرانتقال به ریکاوری،انتقال بیمار به ریکاوری وگزارش مکتوب آخرین وضعیت
بیمار(عالئم حیاتی،روش بیهوشی،داروها،سطح هوشیاری،رفلکس ها،رنگ پوست،خونریزی،مایعات دریافتی و،)...ضدعفونی وآماده کردن کلیه وسائل مربوط به بی
هوشی جهت عمل بعدی

ض )مسئولیت
تجهیزات

آماده نمودن کلیه دستگاهها ولوازم مورد نیازبیهوشی برطبق لیست عمل جراحی،کنترل و نظارت مستمر بر چگونگی مصرف و نگهداری دستگاه ها وتجهیزات  -برنامه
ریزی جهت تحویل و تحول تجهیزات واحد مربوطه در هر شیفت کاری  -برنامه ریزی جهت کنترل عملکرد تجهیزات مورد استفاده در اتاق عمل در هر شیفت

تهيه كننده نسخه اصلي:كميته بهبود كيفيت واعتباربخشي خدمات پرستاري دانشگاه علوم پزشکي تهران
تایيد كننده :مدیریت امورپرستاري دانشگاه علوم پزشکي تهران
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شرح شغل كاردان اتاق عمل

دستگاه اجرایي :دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران
مشخصات شغل

عنوان شغل :كاردان اتاق عمل

نام:

شماره كارمند:

نام خانوادگي:

جایگاه سازماني :بيمارستان
این رشته در برگیرنده طبقات مشاغلی است که متصدیان آن ها تحت نظارت کلی عهده دارانجام وظایف حرفه ای کاردانی اتاق عمل درزمینه های آماده نمودن
تعریف شغل

بیماران برای عمل جراحی وهمکاری های الزم با جراحان درموقع عمل می باشند که با تکیه برمنشورحقوق مددجو،مبتنی برفرایندپرستاری واستاندارهای مراقبتی انجام
می شود.
رشته
مدرك تحصيلي

تحصيلي

آموزشهاي مورد نياز براي انجام
توانایيها و قابليتهاي مورد نياز

تجربه

عملکرد مطلوب

شرایط احراز

مدرک کاردانی اتاق

توجیهی جدید الورود

سالمت شغلی وبهداشت محیط  ،داشتن تبحر و

نظر سوپروایزر آموزشی وبراساس انجام

عمل

و کسب حد نصاب

توانمندی درجلب اعتماد و اطمینان مددجو (فرد،

نیازسنجی آموزشی ،آزمون های

امتیاز در آزمون آن

خانواده ،جامعه) ،برقراری ارتباط حرفه ای مؤثربا مددجو

توانمندی دوره ای جهت کسب اطمینان

وهمکاران ،تالش در ایجاد محیطی امن جهت

ازمهارت کارکنان درزمینه اجرای

مددجو،توانائی تجزیه وتحلیل مشکالت ،توانائی انجام

صحیح احیای قلبی-ریوی پایه وپیشرفته

اتاق عمل

دارا بودن حداقل

طی دوره آموزش

گذراندن دوره توجیهی بدو ورود،میاحث ایمنی ،

دوره های آموزشی شغلی الزم طبق

کلیه خدمات مربوط طبق استاندارد به بیماران
كوشش جسماني
كوشش احساسي
كاروشرایط محيط كار

شرایط

تمرکزقوای بصری وشنوائی درهنگام انجام فرایندهای مراقبتی،نظارت بررعایت نکات استریل توسط تیم جراحی درطول عمل ،ایستادن طوالنی جهت انجام مسئولیتهای
ناشی ازشغل
همکاری دراجرای برنامه های آموزشی وپژوهشی بیمارستان وبخش ،تحت نظرمسئول مربوطه،شرکت دربرنامه های آموزشی ضمن خدمت و)...
فشارهای روانی مداوم شغلی،نامناسب بودن شرایط محیطی ،تهویه نامناسب،آلودگی صوتی و...قرار گرفتن درمعرض آلودگی وبیماریهای مختلف و گازهای بیهوشی

محیط کار
خطرات

قرار گرفتن درمعرض آلودگی وعفونت ،شرکت درتیم احیای بیمارستان،شرکت درتیم بحران واجرای وظایف محوله ازپیش تعیین شده درموقعیت ها وحوادث

ناشی از کار

غیرمترقبه

سایر شرایط

ضرورت حضوردرمحل کارخارج ازوقت اداری وایام تعطیل وبحران ها

کار
رئوس كلي شرح وظایف

شرح

عامل

کنترل اتاق عمل ازنظر نورکافی،سیستم برق رسانی،درجه حرارت،رطوبت،پاگیزگی،ایمنی و،...کنترل پرونده بیمارقبل ازجراحی برای اطمینان ازکامل بودن مدارک
الف)

پزشکی مورد نیاز(مانند اجازه عمل،آزمایشات ضروری،نوارق لب،مشاوره،آماده بودن خون وهمراه نداشتن وسائل مصنوعی وزیوراالت و،)...کنترل واطمینان ازاستریل

کنترل

بودن لوازم وبسته های وسائل،کنترل آمادگی قبل ازعمل،کنترل نام بیماربا پرونده ولیست عمل ودستبند مشخصات،کنترل عالئم حیاتی وگزارش موارد غیرطبیعی،کنترل

ونظارت

بیمارازنظر آمادگی جسمی وروانی جهت عمل جراحی،کنترل رعایت نکات استریل درحین عمل،کنترل وثبت زمانهای درخواست شده گروه جراحی مانندزمان
تورنیکت،کنترل لوازم جراحی درون ست های جراحی قبل ازعمل برطبق شناسنامه هرست جراحی،نظارت بررعایت نکات استریل توسط تیم جراحی درطول عمل
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ب)مسئولیت
و

مالی

تالش درجهت حفظ ونگهداری وحسن استفاده اموال وتجهیزات اتاق عمل

دارایی
ج)تدوین

تکمیل نمودن کلیه گزارشات وموارد ثبتی که ازابتدای عمل ثبت گردیده بود.گزارش کلیه اقدامات انجام شده ووسائل متصله به بیماربه مسئول ریکاوری

گزارش ها
و

تکمیل

فرم ها
د)تدوین

دریافت دستوروبرنامه تقسیم کارازسرپرستار اتاق عمل،آگاهی ازدستورالعمل ها وسیاستهای اتاق عمل مانند روش صحیح ارسال نمونه ها به آزمایشگاه ،آماده نمودن

،به

اتاق عمل با لوازم جراحی برای هرعمل واطمینان حاصل نمودن ازاستریل بودن آنها وآگاهی الزم به طرز استفاده صحیح از آنها،آماده نمودن سینی متحرک با وسائل

کارگیری

مورد نیازجراح ونظافت پوست بیماربرحسب دستور جراح انجام اقدامات مراقبتی براساس استانداردهای خدمات پرستاری وثبت آن ،آشنائی با روشهای استریلیزاسیون

مقررات و

وضد عفونی وکاربرد آن ورعایت درتمام مراحل عمل ،دست شستن طبق دستورالعمل

روش ها
برقراری ارتباط وارائه آموزش های الزم به بیمار،کمک به جراحان وپرستار اسکراب درپوشیدن گان ودستکش و...شمارش وثبت نخ،گاز،لنگ گاز ،درن ،و...قبل
ه)ارتباط با
دیگران

ازاتمام به همراه تیم جراحی وجمع آوری آنها پس ا زاستفاده ،کمک درشستن نهائی پوست بیمار(درپ)وپوشاندن بیماربا پوششهای استریل  ،اطالع به تیم جراحی
درصورت خیس بودن شان ها جهت جلوگیری ازسوختگی با کوتر،کمک به پانسمان محل عمل ،همکاری مناسب با سایر کارکنان اتاق عمل درانجام عملیات احیای
قلبی-تنفسی دراتاق عمل،هم کاری کامل باتیم عمل جراحی،مشارکت دربرنامه شست وشوی اتاق عمل طبق سیاست های جاری بیمارستان،کمک درجابجائی وانتقال
بیماربه ریکاوری
انجام اقدامات وتدابیرقبل ازعمل:کنترل آمادگی قبل ازعمل،کنترل نام بیماربا پرونده ولیست عمل ودستبندمشخصات،هدایت بیماربه تخت عمل،قرار دادن بیماربرروی
تخت به نحوی که هیچگونه صدمه ای به وی وارد نگردد وپوشش وحریم بیمارحفظ شود.ایفای نقش سیار حین عمل:حضور درتمام طول عمل واشراف برمحیط

و)مسئولیت
خاص

واتفاقات و وضعیت بیمار،بازنمودن پوشش های اولیه بسته های استریل ونخها وسایروسائل ودراختیارگذاردن آنها،پرپ منطقه عمل،شمارش وثبت نخ،گازو...پیش بینی
نیازمندیهای گروه جراحی وآماده نمودن آنها،توجه وتشخیص تغییردروضعیت بیماروگزارش به تیم و تامین وضعیت جدید درجهت اصالح تغییر وجود آمده،نگهداری
وجمع آوری نمونه ها،ایفای نقش سیارپس ازعمل:کمک درپانسمان محل جراحی ،برداشتن پوشش ها با رعایت موازین شرعی وآماده نمودن بیمارجهت انتقال به
ریکاوری،خارج نمودن وسائل مربوط به عمل جراحی قبلی وآماده نمودن اتاق جهت عمل بعدی،ایفای نقش اسکراب(دست شسته)حین عمل و درپایان عمل،مراقبت
ازجسد طبق موازین شرع واستاندارد

ض
)مسئولیت
تجهیزات

تنظیم تخت جراحی وچراغها برحسب نوع وناحیه عمل،قرار دادن کلیه دستگاهها وتجهیزات دراطراف تخت جراحی برطبق قابلیت دسترسی ونیاز ،پوشاندن میزها با
پوشش استریل وقراردادن وسایل ولوازم استریل برروی آنها(شامل وسائل جراحی،نخ،درنها،گازو،)...جمع آوری وشست وشوی وسائل مورد استفاده وانتقال آنها به
مراکزاستریلیزاسیون برحسب سیاست بیمارستان

تهيه كننده نسخه اصلي:كميته بهبود كيفيت واعتباربخشي خدمات پرستاري دانشگاه علوم پزشکي تهران
تایيد كننده :مدیریت امورپرستاري دانشگاه علوم پزشکي تهران
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شرح شغل بهيار
دستگاه اجرایي :دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران
عنوان شغل:بهيار

مشخصات شغل

نام:

شماره كارمند:

نام خانوادگي:

جایگاه سازماني :بيمارستان
این رشته در برگیرنده طبقات مشاغلی است که متصدیان آن ها تحت نظارت کلی دریک واحد بهداشتی ودرمانی درفعالیت های پرستاری همکاری داشته وبا
تکیه برمنشورحقوق مددجو،مبتنی برفرایندپرستاری واستاندارهای مراقبتی تحت نظارت مسئول شیفت انجام می دهند.

تعریف شغل

آموزشهاي مورد نياز
شرایط احراز

براي انجام عملکرد
مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي

دیپلم کامل متوسطه

توانایيها و قابليتهاي مورد نياز

تجربه
طی دوره آموزش توجیهی

بهیاری

گذراندن دوره توجیهی بدو ورود

جدیدالورود وکسب حد نصاب

مطلوب
شرکت درکالسهای ضمن
خدمت وبازآموزی مصوب

امتیازدرآزمون آن
كوشش جسماني
كوشش احساسي

تمرکزقوای بصری وشنوائی درهنگام انجام فرایندهای مراقبتی،ایستادن طوالنی جهت انجام مسئولیتهای ناشی ازشغل
ارائه آموزش های الزم به مددجو وهمکاران زیرگروه
فشارهای روانی مداوم شغلی،نامناسب بودن شرایط محیطی ،تهویه نامناسب،آلودگی صوتی و...قرار گرفتن درمعرض آلودگی وبیماریهای مختلف

كاروشرایط محيط كار

شرایط ومحیط کار

خطرات ناشی از کار
سایر شرایط کار

قرار گرفتن درمعرض آلودگی وعفونت ،قرار گرفتن درمعرض خشونت فیزیکی وروانی همکاران،بیماران وهمراهان آنان
ضرورت حضوردرمحل کارخارج ازوقت اداری وایام تعطیل وبحران ها

عامل
الف)

شرح
کنترل

رئوس كلي شرح وظایف

ونظارت
ب)مسئولیت مالی و
دارایی
ج)تدوین گزارش ها

کنترل عالئم حیاتی ،جذب ودفع مایعات وثبت درپرونده بی مار،کنترل واطمینان ازاستریل بودن لوازم وبسته های مورد استفاده ،کنترل آمادگی های قبل وپس
ازعمل جراحی براساس استانداردهای موجود پرستاری
حفظ ونگهداری اموال اختصاصی بیماران واموال عمومی بخش
گزارش وثبت مراقبت های انجام شده بطورکامل ازبیماران درپرونده بالینی آنها

و تکمیل فرم ها
د) به کارگیری

کسب دستوروبرنامه کار ازمسئول شیفت،حضور درزمان تحویل شیفت با حضور پرسنل وگزارش اقدامات انجام شده،

مقررات و روش ها
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برقراری ارتباط مؤثرومداوم با مددجویان وپاسخ به آنها ومالحظه کلیه تغییرات حال مددجویان وگزارش به سرپرست مربوطه ،حضوردرزمان تحویل شیفت با
ه)ارتباط با دیگران

حضورپرسنل وگزارش اقدامات انجام شده
کمک درامرپذیرش،ترخیص وانتقال مددجویان به/ازمرکزبهداشتی درمانی وانتقال بیمارازبخش به بخش،تامین نیازهای بهداشتی اولیه مددجوشامل:تامین بهداشت
پوست ومو تامین بهداشت دهان ودندان،کمک درتامین نیازهای تغدیه ای مددجو شامل:کمک دردادن غذا به بیمارانی که نمی توانند به تنهائی غذا بخورند وتغذیه

و)مسئولیت خاص

به وسیله لوله معده(گاواژ)،تامین نیازهای دفع مددجو(استفاده ازلوله،لگن،انما،تعویض کیسه کلستومی،کمک درحفظ درجه حرارت طبیعی بدن(استفاده ازکیف
آب گرم،یخ،پاشویه و)...آماده نمودن تخت ها،کمک به خروج بیمارازتخت وراه رفتن،گرفتن نمونه های آزمایشگاهی،انجام سایرامورحرفه ای طبق دستور مسئول
شیفت

ض )مسئولیت

جمع آوری وشست وشوی وسائل مورد استفاده وانتقال آنها به مراکزاستریلیزاسیون برحسب سیاست بیمارستان

تجهیزات
تهيه كننده نسخه اصلي:كميته بهبود كيفيت واعتباربخشي خدمات پرستاري دانشگاه علوم پزشکي تهران
علوم پزشکي تهران
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شرح شغل كمك پرستار
دستگاه اجرایي :دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران
مشخصات شغل

نام:

عنوان شغل:كمك پرستار

شماره كارمند:

نام خانوادگي:

جایگاه سازماني :بيمارستان
این رشته دربرگیرنده طبقات مشاغلی است که متصدیان آن فعالیت تعیین شده خود درامرمراقبت اولیه ازبیمار را به صورت خدمات غیرحرفه ای،تحت نظارت

تعریف شغل

پرستارانجام می دهد.
توانایيها و

شرایط احراز

مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي

دیپلم کامل متوسطه
گذراندن دوره کمک

دیپلم همه رشته ها

قابليتهاي مورد

آموزشهاي مورد نياز براي

نياز

انجام عملکرد مطلوب

تجربه
طی دوره آموزش توجیهی جدیدالورود

گذراندن دوره

شرکت درکالسهای ضمن

وکسب حد نصاب امتیازدرآزمون آن

توجیهی بدو ورود

خدمت وبازآموزی مصوب

بهیاری
تمرکزقوای بصری وشنوائی درهنگام انجام امورمحوله،ایستادن طوالنی جهت انجام مسئولیتهای ناشی ازشغل

كوشش جسماني

تعیین نیازهای بهداشتی اولیه مددجو برحسب صالحدید سرپرست مربوطه

كوشش احساسي
كاروشرایط محيط كار

شرایط ومحیط

فشارهای روانی مداوم شغلی،نامناسب بودن شرایط محیطی ،تهویه نامناسب،آلودگی صوتی و...قرار گرفتن درمعرض آلودگی وبیماریهای مختلف

کار
خطرات ناشی از

قرار گرفتن درمعرض آلودگی وعفونت ،قرار گرفتن درمعرض خشونت فیزیکی وروانی همکاران،بیماران وهمراهان آنان

کار
سایر شرایط کار

ضرورت حضوردرمحل کارخارج ازوقت اداری وایام تعطیل وبحران ها

شرح

عامل

حفظ امنیت بیماردررابطه با پیشگیری ازبروزحوادث احتمالی ،مراقبت درحفظ ونظم ونظافت بخش وپاگیزگی وشست وشوی کلیه لوازم بخش،جمع آوری

الف) کنترل

وکنترل نمونه های آزمایشگاهی تحت نظارت پرستار مربوطه

ونظارت
رئوس كلي شرح وظایف

ب)مسئولیت

حفظ ونگهداری اموال اختصاصی بیماران واموال عمومی بخش،شمارش البسه قبل ازتحویل به رختشویخانه وهنگام تحویل گرفتن آنها

مالی و دارایی
ج)تدوین
گزارش ها

گزارش وثبت مراقبت های انجام شده ازبیماران وتحویل آن به سرپرست مربوطه،تحویل وسائل بخش طبق روتین درهرشیفت وثبت آن
و

تکمیل فرم ها
کسب دستوروبرنامه کار ازسرپرست مربوطه،حضور درزمان تحویل شیفت با حضور پرسنل
د) به کارگیری
مقررات و روش
ها
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ه)ارتباط با
دیگران

برقراری ارتباط مناسب با بیمار وگروه درمان،مشارکت درانجام انما بیماران طبق دستور وروتین بخش،کمک درامرتوانبخشی مددجو(کمک دربکاربردن
چوب زیربغل و،)...آماده کردن وسایل الزم جهت انجام امورمراقبتی توسط پرستار،آماده کردن بیماربرای معاینه پزشک
کسب دستوروبرنامه کار ازسرپرست مربوطه،تامین نیازهای بهداشتی اولیه مددجوبرحسب صالحدید سرپرست مربوطه شامل:حمام دادن یا کمک درحمام
کردن،دهانشویه،امورنظافتی مانند شستن دست وصورت ،کوتاه کردن ناخن ها،تعویض البسه،مرتب کردن مددجو،ماساژ،تغییروضعیت،شیو،کمک درخوردن
غذا به مددجویانی که قادربه این کارنیستند.دادن لوله ولگن به مددجویان بنا به نیازبیماروشستشووضدعفونی آنها با رعایت اصول بهداشتی،کمک به مددجو

و)مسئولیت
خاص

درحرکت ونقل وانتقال(راه رفتن،انتقال به برانکارد وصندلی چرخدارو،)...آ ماده کردن وسائل الزم جهت انجام امورمراقبتی توسط پرستار(وسائل پانسمان
و)...جمع آوری آنها پس ازاتمام کار،شست وشوی وسائل ودرصورت لزوم انتقال برحسب سیاست بیمارستان به مرکزاستریلیزاسیون،آماده کردن تخت ها(بایا
بدون بیمار)وبرانکارد،انجام مراقبت ازجسد طبق موازین ش رعی،تخلیه کردن ترشحات کلیه کیسه هاوظروف هایی که نیازبه تخلیه دارد وهمچنین نظافت و
ضدعفونی آن ها مانند کیسه های ادراری،شیشه های ساکشن و،...آماده کردن بیماربرای معاینه پزشک شامل:برقراری ارتباط،دادن وضعیت مناسب به بیمار،
حفظ محیط مناسب برای معاینه،برداشتن پوش ش ودرمعرض قراردادن عضو مورد معاینه،دردسترس قراردادن وسایل مورد نیاز جهت معاینه با رعایت موازین
شرعی واصول طرح انطباق امورپزشکی با شرع مقدس،نجام کلیه امورمحوله طبق نظرسرپرست مربوطه

ض )مسئولیت

پاگیزه نگه داشتن کلیه وسایل وتجهیزات پزشکی(تخت بیمار،میزبیمار،مانیتورها،وسائل کمک تنفسی و)...

تجهیزات
تهيه كننده نسخه اصلي:كميته بهبود كيفيت واعتباربخشي خدمات پرستاري دانشگاه علوم پزشکي تهران
تایيد كننده :مدیریت امورپرستاري دانشگاه علوم پزشکي تهران
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شرح شغل منشي بخش
دستگاه اجرایي :دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران
مشخصات شغل

عنوان شغل:منشي بخش
جایگاه سازماني :بيمارستان

نام خانوادگي:

نام:

شماره كارمند:

رشته
مدرك تحصيلي
شرایط احراز

تعریف شغل
كوشش جسماني
كوشش احساسي
شرایط

حداقل دیپلم کامل

تحصيلي
همه رشته ها

متوسطه

آموزشهاي مورد نياز براي انجام
تجربه

عملکرد مطلوب

توانایيها و قابليتهاي مورد نياز

طی دوره آموزش

گذراندن دوره توجیهی بدو ورود،

شرکت درکالسهای ضمن خدمت

توجیهی جدیدالورود و

آشنائی با رایانه،آشنائی نسبی با زبان

وبازآموزی مصوب،مدارک پزشکی،

کسب حد نصاب امتیاز

انگلیسی،توانائی برقراری ارتباط مناسب

ارتباطات ومنشورحقوق بیمار

در آزمون آن

با مددجویان و خانواده آنها

منشی بخش پرستاری ،فردی است که مسئولیت انجام کلیه اموردفتری بخش را زیرنظر مستقیم سرپرستار بخش به عهده دارد.
تمرکزقوای بصری وشنوائی درهنگام انجام امورمحوله
ارائه آموزش های الزم به مددجو وخانواده آنها ،شرکت دردوره های آموزش شغلی
فشارهای روانی مداوم شغلی،نامناسب بودن شرایط محیطی ،تهویه نامناسب،آلودگی صوتی و...قرار گرفتن درمعرض آلودگی وبیماریهای مختلف

كاروشرایط محيط كار

ومحیط کار
خطرات

قرار گرفتن درمعرض آلودگی وعفونت ،قرار گرفتن درمعرض خشونت فیزیکی وروانی همکاران،بیماران وهمراهان آنان

ناشی از
کار
سایر شرایط

ضرورت حضوردرمحل کارخارج ازوقت اداری وایام تعطیل وبحران ها

کار
عامل
الف)

شرح
کنترل روزانه ونگهداری پرونده بیماران،الصاق اوراق آزمایشات و،...کنترل برگ خروج بیماران درموقع ترخیص

رئوس كلي شرح وظایف

کنترل
ونظارت
ب)مسئولی
ت مالی و

حفظ ونگهداری اموال عمومی بخش

دارایی
ج)تدوین
گزارش ها
و

تکمیل

فرم ها

تهیه لیست رژیم غذائی بیماران وارسال به امورتغذیه بیمارستان،آماده نمودن ونوشتن برگ درخواستهای انبار،خریدهای مستقیم،تعمیرات وپیگیری اموربربوط
به آن،ثبت ورود اطالعات ونسخ داروئی،وسائل مصرفی ودرخواست آزمایشگاه ورادیولوژی به رایانه با هماهنگی سرپرست مربوطه ،تهیه آمارروزانه
بیماران،تنظیم اوراق اداری ودرخواستهای مختلف درصورت لزوم ارسال وپیگیری آن به بخش ها وسایرقسمتهای اداری،درمانی وخدماتی مرکز،آماده کردن
یادداشتهای مورد نیازبخش(نوشتن،تایپ،تکثیر)پاکنویس برنامه کاری کارکنان وارسال به دفترپرستاری
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د) به

کسب دستوروبرنامه کار ازسرپرستاریا پرستارمسئول،انجام اموراداری مربوط به پذیرش،بستری وترخیص بیماران شامل:راهنمائی بیماران درموقع بستری به

کارگیری

اتاق،گرفتن لباس،اشیاء قیمتی و...بیماروتحویل به خانواده طبق ضوابط مرکز،دریافت پرونده بیمارهنگام پذیرش،آماده کردن پرونده بیماران بخش،تکمیل

مقررات و

روزانه کلیه فرمها واوراق پرونده با مشخصات بیمار

روش ها
ه)ارتباط با
دیگران

برقراری ارتباط مؤثرومداوم با مددجویان وپاسخ به آنها ،رسیدگی به مشکالت وسؤاالت بیماروخانواده درامورپذیرش وترخیص،پاسخ به تلفن ها،دریافت
ورساندن پیغام ها به پزشکان،کادر پرستاری،کارکنان وبیماران
گرفتن وقت برای بیماران بستری جهت آزمایشات،مشاوره ها و...ازداخل یا خارج مرکز،پیگیری دریافت جواب آزمایشات،مشاوره ها و...ازداخل یا خارج

و)مسئولیت

مرکز،جمع آوری وآماده کردن پرونده بیماران ترخیصی و تحویل به حسابداری اموربیماران بیمارستان،تحویل کلیشه رادیولوژی وبقیه اوراقی که باید درموقع

خاص

خروج به بیمارداده شود،مرتب نگه داشتن ایستگاه پرستاری وآماده کردن اوراق ودفاترمورد لزوم ازقبیل برگه عالئم حیاتی،درخواست آزمایش و،...فرستادن
اوراق مشاوره پزشکی واوراق م ختلف به بخش ها ودفترپرستاری،انجام سایرامورمحوله طبق دستورمافوق

ض

آماده نمودن ونوشتن برگ درخواستهای انبار،خریدهای مستقیم،تعمیرات وپیگیری امورمربوط به آن

)مسئولیت
تجهیزات
تهيه كننده نسخه اصلي:كميته بهبود كيفيت واعتباربخشي خدمات پرستاري دانشگاه علوم پزشکي تهران
تایيد كننده :مدیریت امورپرستاري دانشگاه علوم پزشکي تهران
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