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 محورمدیریت خدمات پرستاريكيفيت برنامه بهبود 

 

 بهبود مستمر كيفيت خدمات و ارتقا رضایتمندي گيرندگان خدمت :هدف استراتژیك 

 95درصد تا پایان سال  5ارتقا استقرار استانداردهاي اعتباربخشي به ميزان   هدف عيني : 
 بررسي و رفع مشكالت حاصل از بازدید هاي روزانه -: تدوین و تكميل سنجه هاي اعتباربخشي عنوان اقدام اصالحي

 محور اقدام عنوان  مسئول پيگيري بودجه اولویت بازه زماني علت عدم انجام

 كه گواهي بخش ویژه ندارند استعالم پرسنلي مدیر پرستاري  اول آخر دي 
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 اعالم اسامي پرسنل به هيئت مدیره مدیر پرستاري  - آخر دي 

 دعوت از اساتيد جهت برگزاري دوره هاي ویژه در داخل بيمارستان خانم عارفي  - آخر دي 

دي آخر   9اطالع رساني زمان بندي دوره به پرسنل بخش هاي ویژه و  خانم عارفي  - 

 در داخل بيمارستانمدیریت دعوت از اساتيد جهت برگزاري دوره هاي  خانم عارفي  - آخر بهمن ماه 

 شركت پرسنل در دوره هاي مدیریت خانم عارفي  - آخر دي 

 استخدام سوپروایزر براي شيفت صبح  مدیر پرستاري  اول آخر دي 

 ساعته به ریاست 24ارائه گزارش سوپروایزري   سوپروایزر  دوم آخر دي 

 استعالم نيازهاي بخش ها  مدیر پرستاري  اول آخر دي 

 اولویت بندي نيازهاي بخش ها                                                                  مدیر پرستاري  اول آخر دي 

 ارائه به هيئت مدیره در خصوص خرید تجهيزات مدیر پرستاري  - آخر دي 

 خرید تجهيزات)در برنامه بهبود محور مراقبت در نظر گرفته شده( هيئت مدیره  اول آخر دي 

 
 آخر دي

 هيئت مدیره  
ارائه مشكالت ساختاري به مدیریت )در برنامه بهبود محور مدیریت در 

 نظر گرفته شده(

 برگزاري جلسات ماهيانه سرپرستاري مدیر پرستاري  اول ماهيانه 



 

 

 

 براورد مشكالت بين بخشي و درون بخشي مدیر پرستاري  - ماهيانه 

 

 براورد شده در بازدید هاي روزانهارائه مشكالت  مدیر پرستاري  - ماهيانه 

 بخش توسط سوپروایزر آموزشي براي هرتعيين عناوین اختصاصي  خانم عارفي  دوم فصلي 

 اطالع رساني عناوین به بخش ها خانم عارفي  - فصلي 

 انجام ارزیابي توسط سرپرستاران سرپرستاران  - فصلي 

 ارائه نتایج به سوپروایزر آموزشي سرپرستاران  - فصلي 

 ارائه جمع بندي نتایج به مدیر پرستاري توسط سوپروایزر آموزشي خانم عارفي  - فصلي 

 برنامه ریزي براي برطرف كردن مشكالت ارزیابي مدیرپرستاري  - فصلي 

 برگزاري دوره آموزشي ثبت مستندات خانم عارفي   پایان دي ماه 
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