سیاست های آموزشی بیمارستان زینبیه خورموج

بازنگری :فروردین 1400

سیاست های (واحد آموزش دفتر پرستاری بیمارستان زینبیه)
بازنگری فروردین 1400
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اهم شرح وظایف سوپر وایزر آموزشی:
سوپر وایزر آموزشی پرستاری است که مسئولیت فعالیت آموزشی وپژوهشی پرستاری ومامایی مرکز آموزشیی – درمیانی
توانبخشی وپژوهشی را تحت نظارت مدیر پرستاری و در جهت اهداف سازمان بیر ههیدد داردش شیرظ وفیایپ سیوپروایزر
آموزشی براساس اصول مدیریت با تکیه بررهایت منشور حقوق مددجو مبتنی بر فرایند پرستاری واسیتاندارهای مراببتیی بیه
شرظ زیر می باشد :
-1تعیین اهداف آموزشی(کوتاد مدت میان مدت بلند مدت)
-2تعیین نیازهای آموزشی (مددجویان خانوادد ردد های مختلپ کادر پرستاری ومامایی و وکارکنان جدید الورود)
-3اولویت بندی نیازهای آموزشی
-4تدوین برنامه های آموزشی مستمر ومدون جهت رفع نیازهای آموزشی
-5اجرای برنامه های آموزشی با همکاری ومشارکت سایر گرود ها
-6تهیه وتنظیم ابزار مناسب جهت ارزیابی هملکرد وفعالیت های آموزشی بخش های مرتبط
-7تهیه وتنظیم ابزارمناسب ارزیابی خدمات پرستاری مورد نیاز مددجویان
-8هماهنگی در اجرای برنامه کارورزی دانشجویان وکارآموزان گرود های پرستاری و مامایی
-9پیشنهاد تهیه کتب مجالت جزوات و وسایل کمک آموزشی جهت ارتقاء سطح آگاهی کارکنان گرود پرستاری و مامایی
-10تشکیل کمیته آموزشی پژوهشی پرستاری
-11هماهنگی همکاری ومشارکت جهت تشکیل و شرکت کارکنان در کالس هیای آموزشیی میداو برابیر برنامیه جیامع
آموزشی واحد ذیربط

-12پیشنهاد ایجاد زمینه های تشویقی جهت مشارکت فعال کارکنان در فعالیت های آموزشی وپژوهشی
-13همکاری ومشارکت در نظارت وکنترل واحدها جهت نیاز سنجی آموزشی
-14همکاری وهماهنگی با سوپروایزر بالینی وکنترل هفونت در امر آموزش
-15همکاری وهماهنگی با سرپرستاران ومربیان در جهت ارتقاء سطح آموزش
-16ارائه تازد ها ونتایج تحقیقات جدید (به شکل کنفرانس جزود /پمفلت وششششش)
-17همکاری ومشارکت در انجا طرظ های پژوهشی
-18هدایت وآموزش کارکنان در راستای :
الپ -حسابرسی کیفیت خدمات پرستاری ومامایی
ب – ارزشیابی هملکرد کارکنان در ارائه خدمات
ج -ارزشیابی هملکرد کارکنان در ارائه آموزش به مددجو
-19هدایت وآموزش کارکنان در اجرای برنامه های آموزشی واحدهای ذیربط
-20هدایت وآموزش در جهت تهیه جزوات پوسترها فیلم هاو پمفلت های آموزشی جهت کارکنان و مددجویان
-21ثبت وگزارش کلیه فعالیت های آموزشی ونتایج حاصله به مدیر خدمات پرستاری
-22کنترل ونظارت بر آموزش های انجا شدد در واحدهای ذیربط با استفادد از ابزار مناسب
-23کنترل ونظارت بر وجود امکانات وشرایط آموزشی در واحدها
-24ارزیابی اثر بخشی آموزش های انجا شدد از طریق
 کنترل وحسابرسی کیفی خدمات ارائه شدد بررسی رضایت مندی مددجویان بررسی رضایت مندی کارکنان-25کنترل ونظارت برشرکت فعال ردد های مختلپ پرستاری ( در شیفت های مختلپ) در برنامه های آموزشی بر اسیاس
سرانه آموزش

-26مشارکت در کمیته ارزشیابی کارکنان پرستاری
-27شرکت در کلیه جلسات آموزشی مرتبط با پرستاری
آمی ش نس تصمو
 عرفباس م س ر

تصمو تصمبارد ج ر عءیررد در نخ فا ر رعح ها

فرایند آموزش پرسنل جدیدالورود:
 -1ارجاع پرسنل جدیدالورود به واحد آموزش جهت تکمیل چک لیست آموزشیی بیدو ورود شپرسینل جدییدالورود طیی
روزهای ابتدایی شروع به کارباید با در دست داشتن این فر ومراجعه به مسیئولین واحیدهای :دفتیر پرسیتاری امور میالی
کارگزینی حراست دفتر بهبود کیفیت کنترل هفونت بهداشت حرفه ای وبهداشت محیط واحد فناوری اطالهات تجهیزات
پزشکی مدیریت اطالهات سالمت آموزش سالمت آزمایشگاد وبانک خون آموزش خالصه ای از مباحث مربوط بیه هیر
واحد را بصورت چهرد به چهرد دریافت کندش
-2انجا مصاحبه وارزیابی اولیه پرسنل جدید الورود از نظر اطالهات هلمی توسط سوپروایزر آموزشی
 -3مراجعه پرسنل جدیدالورود به بخش مورد نظر با ابالغ شروع به کار از طرف دفتر پرستاری
-4معرفی بیمارستان به پرسنل جدیدالورود و در اختیار گذاشتن کتابچه توجیهی پرسینل جدییدالورود و کتابچیه تجهییزات
پزشکی بخش مربوطه
-5تحویل CDآموزشی( حاوی CPRبزرگسال,احیاء نوزاد,شرظ وفایپ تمامی پستهای سازمانی مربوط به گرود پرستاری و
فرایندهای کلیدی پرستاری,همویژیالنس,داروهای ژنریک وشششششششش )و تعیین زمان اخذ آزمون توانمندی اولیه(ارزیابی احیراز
صالحیت)
-6آشنا شدن با بخش و کار با تجهیزات موجود در بخش توسط (سرپرستار/کارشناس خبرد بخیش مربوطیه) بیه صیورت
هملی در طی مدت()Oriantation
 -7ارزیابی حدابل مهارت های همومی بالینی اختصاصی وارتباطی پرسنل جدیدالورود توسط سرپرستاروکارشیناس خبیرد
بخش وتکمیل فر مربوطه
 -8در صورت هد احراز صالحیت و هد اخذ نمرد ببولی پرسنل جدیدالورود مربوطه جهت گذراندن کالسهای آموزشی
که در آن زمینه ضعپ داشته به واحد آموزش معرفی میشود و پس از شیرکت در کیالس آموزشیی ییا خوانیدن جیزوات
آموزشی ایشان مجدد ارزیابی میگرددش
-9نظارت بر کلیه مراحل فوق توسط مدیر پرستاری و سوپروایزر آموزشی و سوپروایزرهای بالینی

 عرفباس م س ر

تهاکانر ادر تصمبارد ر مامار ر ادر درمان(غیص تهاک ر غیص تصمبار)

ییا موج آمی ا ع طصرق فصمفاد نصیامس فیمعس فصدد تصمو )(PDP ییا موج آمی ا ع طصرق مصتصمبارعن ر مسئیءی نخ فا ر رعح ها -ییا موج آمی ا ع طصرق دفبص نفبید ییی

ر اراواس عر و نی ار

 ععذ مجی نص هعرد درر ها ع معاری درمان ر معاری فیمعس نصیامس ررهد ر فوظیم فبیرم آمی ا مانیس ر ه اهوگ نا م رمی عجصعد درر هاد آمی ا -عثصنخ

درر هاد آمی ا
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 عرفباس ییی

رفط آیفا

ع ما تصمبارد در نی ارمبان:

 حیظ ر عرفباس ییی
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نس م
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ردارب و د نی ارعن ر ار وان

عرعئس ع ما تصمبارد نس هیر عمبای عرد
یظارف جف

نخ فاد مخب ق نی ارمبان

 نا در هاد آمی ا دفبص تصمبارد ع نخ فاد مخب ق درمای
 نا دراا ع نخ اافاد مخب ااق نی ارماابای ر وبااصج ردااعی میجید:عر رااان
ر ااار دعررراا ر چیاا مان دعررهاااد فصعءاا عرر عیاا

ااهعرش هاااد تصماابارد ر ااارد

رنصرماا ر عر رااان مصعرببفاااد تصماابارد طبااق عماابای عرد ر

نصرم مسبو ع ر ااعصفاد یی نی ارمبان ؛ ردارب و د نی ارعن ر ....
 عرماج هعرش نا در ها نس مصتصمبارعن جف
 نصرم رفط م ک

عه ح م ک

میجید .

نا در ها

-ه کارد نا میتصرعرهر وبصج رییی

ر مسئیج عر و در نی ارمبان در عمص آمی ش

 ففیس تیمبص هاد آمی ا ر تدوین فرمها و کتابچه های مورد نیاز
 ه کارد نا رعح آمی ش معاری فیمعس ر رعح آمی ش معاری
 اص

فعاج در یس

درمان

یبس هاد نی ارمبای

 پیگیری اختصاص بودجه جهت خرید وسایل کمک آموزشی
 پیگیری خرید کتابهای مرجع جهت بخشهای زیر نظر دفتر پرستاری و پاراکلینیک بیمارستان به صورت دورد ای
 ثبت فرایندها و کمک در تدوین خط مشی های بیمارستانی

فصعرو فیعی و ما د تصمو ج ر عءیررد
حضور پرسنل
جدیدالورودبا نامه

صدور ابالغ شروع به کاروتعین
محل خدمت
مدیر خدمات پرستاری
معرفی به واحد آموزش

معرفی به بخش تععین شده

مدیر خدمات پرستاری

مدیرخدمات پرستاری

آشنایی عملی با بخش(روتین بخش
،تجهیزات پزشکی و)...طی دوهفته
سرپرستاربخش

ارزیابی اولیه از نظر علمی
سوپروایزر آموزش

تحویل  CDآموزشی به پرسنل جدید وتعیین
زمان آزمون کتبی(10روز)

ارزیابی مهارت های بالینی عمومی
تخصصی ارتباطی
سرپرستار  /کارشناس خبره بخش

سوپروایزر آموزش

شرکت در آزمون توانمندی
آیا پرسنل جدید در

پرسنل جدیدالورود

موعد مقرر ORIANT

شده است؟

آیا نمره باالتر از 70را
کسب نموده است؟

خیر

بله

تمدید زمان
تایک هفته دیگر

ORIANTATION

خیر
ر

شرکت مجدد در آزمون یک هفته
بعد
پرسنل جدیدالورود

سرپرستار بخش

اخذ نمره قبولی
پرسنل جدیدالورود

شروع شیفت های اصلی

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی بوشهر
بیمارستان زینبیه خورموج
چک لیست آموزشی پرسنل جدیدالورود

واحد مربوطه

موضوعات آموزش داده شده

نام فرد آموزش
دهنده

مدیر خدمات
پرستاری

رعایت اصول اخالقی وحرفه ای ومشتری مداری -
پوشش حرفه ای  -شرح وظایف وسلسله مراتب -
مقررات شغلی  -بیمه حرفه ای

خدیجه عبدالشاهی

امورمالی

افتتاح حساب بانکی -اخذ شماره بیمه  -حقوق ومزایا

کارگزینی

قوانین اداری -ورود وخروج  -مرخصی ها  -ساعت
کاری

امضاء وتاریخ مراجعه

حیدر فرهادی

حراست
بهبود کیفیت
کنترل عفونت
بهداشت حرفه ای
بهداشت محیط

حفاظت اطالعات  -حفاظت اسناد -حفاظت فیزیکی -
حفاظت پرسنلی -منشور حقوق بیمار –حفظ شئونات
اسالمی
مبانی وبرنامه بهبود کیفیت (مبانی حاکمیت بالینی)-
مدیریت خطر -ایمنی بیمار -استانداردهای اعتباربخشی
– مدیریت بحران
عفونت های بیمارستانی -احتیاطات استاندارد  -شستن
دست  -نیدل استیک  -تفکیک زباله های عفونی وغیر
عفونی -تشکیل پرونده بهداشتی پرسنل
پرونده سالمت شغلی  -ارگونومی -ایمنی محیط کار -
اطفاء حریق

زبیده حسین زاده
محمد جواد احمدی
لیلی مظفری
فاطمه شکوهی
هوشنگ ملک نیا

فناوری اطالعات
IT

مدیریت پسماند بیمارستانی -آشنایی با انواع محلولهای
ضد عفونی کننده -نحوه گندزدایی تجهیزات بیمارستانی
کلیات بهداشت محیط
تعریف فرد در سامانه تردد  -دریافت کد اتوماسیون
اداری

تجهیزات پزشکی

عملکرد ونگهداشت تجهیزات پزشکی

پگاه شریفی

نحوه تکمیل ونگارش اوراق پرونده  -نحوه ثبت
اطالعات در -HISدریافت کد HIS

سمیه رضایی
حقیقی

احیاء  -گزارش نویسی  -شرکت در کالسهای
آموزشی(  )PDPآزمون توجیهی بدو ورود  -سامانه
آزمون (پورتال آموزش)

نسرین گودرزی

سوپر وایزر آموزش
سالمت

آموزش به بیمار

فاطمه منصوری

آزماشگاه
بانک خون

ثبت دقیق مشخصات بیمار-خونگیری -هموویژیالنس

عادل عالمی

اطالعات سالمت
(مدارک پزشکی)
سوپروایزر آموزشی

نام وامضاءپرسنل جدیدالورود:

سوپروایزر آموزش :

هوشنگ ملک نیا
هاجر حیدری

مدیر خدمات پرستاری:

ح عر مفار هاد ر یم ناءیو رعرفباط رفخصص تصمو تصمبارد – مامار ( )1400
آمی ش مفارففاد ر یم :
گزارش نویسی

احیاء قلبی تنفسی
پایه

بهداشت محیط

هموویژیالنس

ایمنی(بیمار-
پرسنل)

کنترل عفونت

اطفاء حریق

منشور حقوق بیمار

آمی ش مفارففاد عرفباط :
مهارت حل مسئله

آمی ش مفارففاد فخصص

مدیریت استرس

آموزش به بیمار

ارتباط با بیمار

عرر عی :

تریاژ

اورژانس( تروما-قلبی-
مغزی -تنفسی-
مسمومیتها)

احیاء قلبی تنفسی پی
شرفته

محاسبات دارویی

احیا ،قلبی ریوی
اطفال

احیاء قلبی ریوی نوزاد

مدیریت بحران

هموویژیالنس

تجهیزات پزشکی
بخش

تفسیرABG

پانسمان و بخیه

مراقبتهای
پرستاری قبل از
عمل

آمی ش مفارففاد فخصص

تفسیر ECG

عر گا :

احیاء قلبی ریوی نوزاد

تغذیه با شیر مادروهم
آغوشی مادرونوزاد

مراقبت از نوزاد سالم

اورژانسهای مامایی

تجهیزات پزشکی بخش

احیا قلبی –ریوی پیشرفته

آمی ش مفارففاد فخصص نخت یان:
احیاء قلبی ریوی نوزاد

تغذیه با شیر مادر

مراقبت از نوزاد سالم

اورژانسهای مامایی

تجهیزات پزشکی
بخش

مراقبتهای قبل و بعد از عمل

آمی ش مفارففاد فخصص نخ

یی عدعن:

احیاء قلبی ریوی نوزاد

تغذیه با شیر مادر

مراقبت از نوزاد سالم

تجهیزات پزشکی بخش

محاسبات دارویی

5بیماری شایع بخش

آمی ش مفارففاد فخصص نخت فانم

:

تجهیزات پزشکی بخش

مراقبت پرستاری در بیماران تاالسمی

هموویژیالنس

احیا قلبی –ریوی پیشرفته

آمی ش مفارففاد فخصص نخت ید ان:
احیاء قلبی ریوی کودکان

تغذیه با شیر مادر

محاسبات دارویی

5بیماری شایع
بخش

تجهیزات پزشکی بخش

آمی ش مفارففاد فخصص :CCU
احیاء قلبی تنفسی
پیشرفته

تفسیرECG

گایالین 5بیماری شایع بخش

تجهیزات پزشکی بخش

تفسیرABG

محاسبات دارویی

:ICU

آمی ش مفارففاد فخصص
احیاء قلبی تنفسی
پیشرفته

تفسیرECG

مراقبت از بیماربا( LOCزخم بستر -ساکشن -وصل و
مراقبت از  - NGTفولی  -تعیین سطح هوشیاری)

تجهیزات پزشکی بخش

تفسیرABG

محاسبات دارویی

آمی ش مفارففاد فخصص نخت دعع :
تجهیزات پزشکی بخش

اکسیژن درمانی

محاسبات دارویی

گایدالین 5بیماری شایع بخش

احیا قلبی –ریوی
پیشرفته

تفسیرَABG

آمی ش مفارففاد فخصص نخت جصعح :
تجهیزات پزشکی بخش

پانسمان

مراقبتهای قبل و بعد از جراحی

گایدالین 5بیماری شایع بخش

تروما

احیا قلبی – ریوی پیشرفته

آمی ش مفارففاد فخصص نخت دراءیه:
تجهیزات پزشکی بخش

کار بادستگاه همودیالیز

مراقبتها در همودیالیز

دیالیز صفاقی

هموویژیالنس

احیا قلبی – ریوی پیشرفته

آمی ش مفارففاد فخصص عفاق ر :
احیا ء نوزاد

مراقبت از نوزاد سالم

مراقبتهای پرستاری در اعمال جراحی

تجهیزات پزشکی بخش

هموویژیالنس

احیا قلبی – ریوی پیشرفته

آمی ش مفارففاد فخصص نیفیا :
احیا ء نوزاد
احیا قلبی –ریوی پیشرفته

مدیریت راه
هوایی(اکسیژن رسانی
– اینتوباسیون)

کار با دستگاه بیهوشی

تجهیزات پزشکی

هموویژیالنس

محاسبات دارویی

سوپروایزر آموزشی:

مراقبتهای پرستاری در ریکاوری

مدیر خدمات پرستاری:

