
 روش اجرايي:عنوان  PR-NM- 22: کد

روش اجرایی نحوه تشویق و فعالیت های 

 انضباطی کارکنان پرستاری 

 

 
 

 11/8/59تاريخ ابالغ:

 يکسال بعد تاريخ بازنگری:

 1از  1صفحه: تعداد

ايجاد انگیزه در پرسنل و ارتقا رضايت مندی  هدف: چک لیست ابزار و روش پايش:

 مسوولیت پذيری وانضباط کاری-پرسنل و بیماران

کلیه بخش های  :)محدوده( دامنه

 بالیني و دفتر خدمات پرستاری

 با ايین نامه وقوانین کنترل های انضباطي:سیاست ها وروش هايي برای اطمینان از انطباق عملکرد پرسنلتعاريف:

 مسئولین بخش-مسئولیت ها و اختیارات: مديرخدمات پرستاری

 روش اجرايي:

 مدير خدمات پرستاری شرح وظايف پرسنل بالیني را به واحد های بالیني ابالغ  مي نمايد.-1

 مسئولین واحدهای بالیني انتظارات و توقعات خود را به پرستاران بخش  اعالم  مي نمايد.-2 

 مسئولین بخش های بالیني و سوپروايزرها بر عملکرد پرسنل بالیني نظارت مي نمايند.-3

مسئولین بخش های بالیني و سوپروايزرها درخواست کتبي تشويق و کنترل انضباطي پرسنل را به مدير خدمات پرستاری را گزارش  -4

 مي دهند.

 باطي ارسالي را مطابق با موارد زير بررسي  مي نمايد:مدير خدمات پرستاری درخواست های تشويقي  و کنترل انض-9

 عملکرد خوب در مراقبت های پرستاری -

 آموزش به  بیمار و همکاران  -

 تکريم ارباب رجوع و منشور حقوق بیمار و همکار و رعايت سلسه مراتب اداری و شئونات اسالمي و رعايت يونیفرم  -

 نجات جان بیمار  -

 شرکت و همکاری موثر در اعتبار بخشي  -

 اجرای مراقبت موردی-

 مدير خدمات پرستاری نامه  جهت تشويق يا کنترل انضباطي پرسنل صادر  مي نمايد.-6

 مدير خدمات پرستاری نامه های تشويقي  و کنترل انضباطي را  در صورت تکرار موارد فوق در کمیته اخالق مطرح مي نمايد.-7

ارستان واعضاء کمیته مذکور  با توجه به نامه های تشويقي و انضباطي مصوبات مورد تايید کمیته را جهت تشويق يا پرسنل رياست بیم-8

 مورد نظر اجرايي مي نمايد.

 مراجع: ايین نامه داخلي بیمارستان وقوانلن اداری وشرح وظايف وزارت/منابع

 کمیته انضباطي.صورتجلسه مستندات مرتبط : مستندات.مشاهده.مصاحبه

 نام و سمت تصويب کننده:

 

 رياست-دکتر قهرمان بمانا

 نام و سمت تأيید کننده:

 

 مديربیمارستان-عبدالعظیم جوکار
 

 نام و سمت تهیه کننده/تهیه کنندگان:

 

 مديربهبودکیفیت-سهیال ساماني جهرمي

 مديردفتر پرستاری-مريم عدناني

 
 

 دانشگاه علوم پزشکي خدمات بهداشتي درماني  جهرم 

 بهبودکیفیت-مرکز آموزشي درماني پیمانیه

 

 


