دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
دانشکده پرستاري و مامايي

شرح وظايف سرپرستاران و همکاران
آموزشي مراکز آموزشي در برگزاري دوره ي
اينترنشیپ پرستاري
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شرح وظايف سرپرستاران
نظارت بر عملکرد دانشجوي پرستاري
 آشنا سازي دانشجوي پرستاري با قوانین و مقررات داخلی بخش ،محیط ،نوع بیماران بستري ،اقداماتروتین در بخش و مسئولیت هاي پرستار در بخش
 نظارت بر عملکرد دانشجو همکاري در ارزشیابی عمومی و اختصاصی دانشجو در پايان هر دوره ي کارورزيهدایت و حمایت دانشجو
-

ايجاد و تسهیل محیط آموزشی خوشايند ،بدون اضطراب ،مطمئن ،ايمن و آرامبخش
ايجاد جوي صمیمی و پذيرا براي دانشجو
برخورد احترام آمیز با دانشجو  ،به عنوان همکار آينده و حفظ شان او به عنوان عضوي از تیم مراقبت
سالمت
اجتناب از ابراز هر گونه حرکات يا الفاظ تحقیر آمیز يا توهین آمیز به دانشجو
حمايت و انجام اقدامات درمانی يا تشخیصی ،طبق ضوابط ،در صورت وقوع حوادث حین خدمت براي
دانشجو (مثل آسیب با وسايا نوک تیز و برنده)
انجام مروري بر پروتکل هاي کنترل عفونت در بخش جهت افزايش محافظت از دانشجو و ساير همکاران
و بیماران

الگوي نقش دانشجو
 به عنوان يک منبع اطالعاتی مهم ،با تجربه و معتبر در رابطه با عملکرد ايمن و با کیفیت پرستاري به عنوان يک الگوي رفتاري ،علمی و اخالقی در عملکرد حرفه اي الگوي نقش براي يادگیري و عملکرد مبتنی بر شواهدگزارش وضعيت هاي غير معمول (با حفظ رازداري) به استاد ناظر یا دانشکده توسط سرپرستاران
-

گزارش موارد تخلف دانشجويی
گزارش وضعیت هاي جسمانی يا روانی غیر طبیعی دانشجو
گزارش رفتار غیر حرفه اي و يا قصور دانشجو که ممکن است منجر به اقدامات قانونی گردد
گزارش موارد نقض قوانین و مقررات بیمارستان يا بخش توسط دانشجو
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شرح وظايف همکاران آموزشی
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

-1سرپرستی حداکثر  2الی  3نفر دانشجو در هر شیفت
 -2ارزيابی و تعیین نیازهاي يادگیري دانشجو در ابتداي کارورزي بر اساس Log book
 -3تعیین بیماران ( هدفمند و بر اساس  ) Log bookجهت اختصاص به دانشجويان به منظور ارائه
مراقبت
 -4هدايت و نظارت بر عملکرد دانشجو در مراقبت مطلوب از بیماران و مددجويان
 -5نظارت دقیق بر ورود و خروج دانشجويان
 -6آشنا نمودن دانشجو با بخش (تجهیزات و امکانات قوانین و مقررات ،فعالیت هاي روزانه بخش،
نیروي انسانی و فضاي فیزيکی)
 -7ايجاد محیط فیزيکی و روانی مطلوب براي يادگیري دانشجو
 -8کمک به دانشجو در برقراري ارتباطات بین فردي مناسب با بیماران و خانواده هاي آنان  ،ماماها
و ساير اعضاي تیم درمان
 -9تحويل و تحول مددجويان از دانشجو ( با توجه به حضور دانشجو در بخش همــزمان با آغاز و
خاتمه شیفت ها ،فرآيند تحويل به دانشجو می تواند در همان ابتدا و انتهاي شیفت و در جريان
تحويل و تحول کادر پرستاري و مامايی بخش صورت گیرد.
-11برقراري ارتباط حرفه اي با دانشجويان و اساتید دانشکده پرستاري و مامايی
 -11راهنمايی و حمايت دانشجو در موقعیت هاي پر تنش
 -12ايفاي نقش حرفه اي جهت انتقال ارزشهاي رفتاري و اخالقی به دانشجو در مراقبت از بیمار و
تعامل با همکاران
 -13هدايت دانشجويان در ارتقاء توانمندي هاي شناختی ،،مهارتی و نگرشی در ارتباط با مــراقبت
از موارد تخصصی بخش مبتنی بر نیازهاي يادگیري
-14مشارکت دادن و راهنمايی دانشجو در اجراي رويه هاي مراقبتی-درمانی منطبق بر
استنانداردهاي اعتبار بخشی مرکز
 -15ارائه بازخورد به موقع در ارتباط با میزان مطابقت عملکرد دانشجو با مراقبت مطلوب از
بیماران و مددجويان
 -16ارائه بازخورد به موقع در ارتباط با رفتارهاي حرفه اي دانشجويان با بیمار/خانواده،و همکاران
-17راهنمايی و تشويق دانشجو جهت شرکت در سمینار عرصه دانشجويی و ارائه مقاله مرتبط با
کارورزي
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•  -19ارتباط مستمر با استاد بالینی در زمینه ارزيابی مستمر پیشرفت و مشکالت آموزشی دانشجو
• -18نظارت بر حسن اجراي فعالیت هاي دانشجويان در دستیابی به اهداف کارورزي
•  -21ارسال گزارش مکتوب ارزشیابی دانشجو پس از پايان دوره به استاد بالینی مربوطه
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