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انی 3999  سخن

 ییاجرا صورت به یخدمات پرستار تیفیارتقاء ک یراهکارها
 فکارفردیظر محبوبه *, یرازیش یمعان الیلگان(: ) سندهینو

 رازیش یپزشک علومدانشگاه سازمان: 

 darman_nurse3@sums.ac.ir پست الکترونیکی:

 

جاامع و  یک روش علمای و عنوانبهراهکاری ارتقاء کیفیت خدمات پرستاری موضوع توجه به اجرای فرآیند پرستاری  در خصوص: مقدمه
. در ابتادا باشادمیو درماان حاائز اهمیات  آماوزشتوجه به ایجاد مهارت و تبحر مناسب در فارغ التحصیالن دانشگاهها و هماهنگی باین 

و در  گارددمیراهکارهای اجرای فرآیند پرستاری در سه بعد بیمارستانها، ستاد دانشگاه و دانشکده های پرستاری در قالب موارد ذیل بیان 
و  گارددمیایجاد مهارت و تبحر مناسب در فارغ التحصیالن با اجرای دقیق آیین نامه جدید کاردانشجویی مطارح  در خصوصوم قسمت د

 .گرددمیمطالبی بیان  آموزشدرقسمت سوم در خصوص فوائد هماهنگی بین درمان و 

یاک  عنوانبهپرستاری اگر در فرآیند درمان بیمار پرستاران به فرآیند پرستاری  یهامراقبتالف: جهت ارتقاء در شیوه ارائه روش تحقیق: 
روش علمی مراقبتی توجه نمایند و با استفاده از راهنماهای بالینی شیوه مراقبت بیمار را مشخص نموده و اقدام نمایناد شااهد تغییارات و 

 پیشرفت های زیادی خواهیم بود.
نمایند که عمادتاً شاامل  ارزیابی فعالیت های پرستاری با توجه به فرآیند پرستاری نقاط ضعف را مشخصب: کارشناسان نظارتی در زمان 

ارتبااطی و عادم  هایمهارتگلوگاه هایی مانند ضعف علمی و آگاهی، مهارت و تجربه کم، بی توجهی و بی دقتی، بی مسئاولیتای و عادم 
 صورت گیرد. ریزیبرنامهشکالت هستند و سپس جهت اصالح م ایحرفهتوجه به اخالق 

ج: جهت برطرف کردن این چالش ها باید در جهت توانمندسازی و کارآمد نمودن پرستاران و همچنین ایجاد و ارتقاء نگرش صحیح پرسنل 
صاحیح باه  آماوزشصحیح به پرسنل و همچنین  آموزشجهت  ریزیبرنامهو دانشجویان از حرفه پرستاری اقدام گردد، این مرحله نیاز به 

 .باشدمیدانشجویان پرستاری 
 الف ( درحوزه بالین و مدیران پرستاری بیمارستانها:نتایج: 

 .باشدمی مؤثرپرستاری حتی با چند شیفت در هفته هم  یهامراقبتاجرای روش کیس متد در ارائه  -0
کاربردی به کلیه سرپرستاران و پرسنل شااغل در بخشاها و ایجااد نگارش صاحیح از مفهاوم  صورتبهاجرای فرآیند پرستاری  آموزش -8

 فرآیند پرستاری
 براساس فرآیند پرستاری به سوپروایزرهای بالینی و انجام راند علمی بجای راند سنتی شدهانجام یهامراقبتشیوه ارزیابی  آموزش -3
 اجرای فرآیند پرستاری و تالش در جهت عملیاتی شدن و اجرایی شدن فرآیند پرستاری اهتمام همه مدیران پرستاری بیمارستانها به -6

 ب ( درحوزه ستاد دانشگاهها و ادارات پرستاری:
ارتقاء کیفیت خدمات پرستاری سیاست گذاری های  منظوربهمدیران پرستاری دانشگاهها و کارشناسان ستادی ادارات پرستاری استانها  -0

مه عملیاتی خود جهت اجرایی شدن فرآیند پرستاری اعمال نمایند و برای رسایدن باه ایان هادف مهام مادیران پرساتاری الزم را در برنا
ها و سیاست های مرتبط باا  ریزیبرنامهیک هدف در برنامه عملیاتی محسوب کرده و  عنوانبهدانشگاهها اجرایی شدن فرآیند پرستاری را 

 آن را پیگیری نمایند و با تالش های مستمر جهت رفع موانع امکان اجرایی شدن آن را فراهم سازند.
کارشناسان پرستاری حوزه ستاد در بازدیدهای نظارتی جهت بررسی کیفیت مراقبت ها براسااس فرآیناد پرساتاری ارزیاابی نمایناد و  -8

 بازخورد دهند.
 دانشکده های پرستاری سراسری و آزاد:ج ( درحوزه 

 ایجاد نگرش صحیح در دانشجویان پرستاری از حرفه پرستاری -0
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 کاربردی فرآیند پرستاری و تفهیم آن به دانشجویان پرستاری آموزشاهمیت ویژه به  -8
 استاندارد مراقبتی هایروشراهنماهای بالینی و  آموزشتوجه خاص به  -3
 تئوری و کارآموزی های دانشجویان پرستاری آموزشه نظارت بیشتر بر نحو -6
 صحیح اصول و فنون پرستاری آموزشاهمیت ویژه به  -2
 و موازین شرعی ایحرفهتوجه به مهارتهای ارتباطی و اصول اخالق  -6
 توجه دانشجویان به مسائل قانونی مطرح در حرفه پرستاری -6
 

 کامل و دقیق: صورتبهاجرای آیین نامه جدید کار دانشجویی 
یک راهکاار  عنوانبهعلوم پزشکی کشور ابالغ گردید، در کوتاه مدت  هایدانشگاهبه  06/6/23آیین نامه جدید کار دانشجویی که در تاریخ 

ولی در طوالنی مدت اهداف بزرگتری را مدنظر دارد کاه هماان ایجااد مهاارت و تبحار و  باشدمیجهت رفع کمبود پرستار مفید به فایده 
 .باشدمیمسئولیت پذیری در فارغ التحصیالن پرستاری 

همانگونه که همگی مستحضرید رشته پرستاری یک رشته علمی مهارتی است که یادآور همان جمله معروف پرساتاری ترکیبای از علام و 
 .باشدمیهنر و مهارت است 

با مجوز کار دانشجویی با شارایط ماذکور در آیاین  8و  6به دانشجویان می آموزند و از ترم  6زمینه های علمی را دانشکده ها تا پایان ترم 
 نامه جدید وارد محیط کار می گردند.

بیمارساتانها باا شارح وظاایف  در آیین نامه دستورالعمل تشکیل سه کمیته داده شده که در سطح دانشگاه در سطح دانشکده و در ساطح
 نظارتی و اجرایی مشخص هستند.

و با نظارت و حمایت مسئولین بخاش هاا مشاغول باه ارائااه خادمااات  شودمیکار  منظوربهبا این طرح دانشجو وارد محیط بیمارستانی 
و جهت شروع دوره طرح آمادگی  گرددمیتر با کسب تجربه در بالین ورزیده  نفساعتمادبهو عالوه بر کسب  گرددمیپارستاری به بیماران 
 بیشتری پیدا می نماید.

متشکل از مدیران پرستاری دانشگاهها و ریاست دانشکده های پرستاری  آموزشدرمان و  هایگروهاز طریق ایجاد کار: گیرینتیجهبحث و 
 و درمان با ایجاد هماهنگی بیشتر مزایای ذیل را به دنبال داشته باشد: آموزشبا کم کردن چالش های  تواندمی
 تربیت فارغ التحصیالن کارآمد و توانمند -0
 پرستاری یهامراقبتارتقاء کیفیت  -8
 ایجاد رضایت شغلی در پرسنل -3
 ارتقاء وجهه اجتماعی -6
 تسریع در فرآیند درمان بیماران، کاهش مدت بستری -2
 اقتصادی بیمار هایهزینهبیمارستانی، کاهش  هایعفونتکاهش  -6
 رضایتمندی مراجعین و کاهش شکایت ها -6
 کاهش استرس های شغلی وایمنی پرسنل و بیمار -8
 جلوگیری از به هدر رفتن سرمایه های انسانی و مالی کشور -2
 الگوبرداری سایر گروههای درمان از پرستاران -01
 علوم پزشکی کشور هایدانشگاهدر عملکرد  مؤثرمثبت و  تأثیر -00

و درمان آموزش ی، هماهنگیخدمات پرستار تیفی، ارتقاء کیینامه کار دانشجو نیی، آی، گزارش پرستاریپرستار ندیفرآ کلمات کلیدی:
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