شرح وظايف سرپرستار در کارآموزي عرصه

دانشکده پرستاری و مامایی

به نام خدا
دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی
دانشکده پرستاری و مامایی

شرح وظايف سرپرستار در کارآموزي عرصه
نظارت بر عملکرد دانشجوي پرستاري
 آشنا سازی دانشجوی پرستاری با محيط ،نوع بيماران بستری ،اقدامات روتين در بخش و مسئوليتهای پرستار دربخش
 نظارت بر عملکرد دانشجو ارزشيابی عمومی دانشجو در پایان هر دوره از کارآموزیرفتار با دانشجو
-

ایجاد و تسهيل محيط آموزشی خوشایند ،بدون اضطراب ،مطمئن ،ایمن و آرامبخش
ایجاد جوی صميمی و پذیرا برای دانشجو
برخورد احترامآميز با دانشجو  ،به عنوان همکار آینده و حفظ شأن او به عنوان عضوی از تيم مراقبت سالمت
اجتناب از شوخیهای خارج ار عرف محيط کاری
اجتناب از تمسخر یا بیاحترامی به هر عنوان به دانشجوی پرستاری
اجتناب از ابراز هر گونه حرکات یا الفاظ تحقيرآميز یا توهينآميز به دانشجو
عدم اعمال تهدید یا خشونت به دانشجو
حمایت و انجام اقدامات درمانی یا تشخيصی ،طبق ضوابط ،در صورت وقوع حوادث حين خدمت برای دانشجو (مثل
آلودگی با سوزن)
گوشزد پروتکلهای کنترل عفونت در بخش ،با توجه به نياز دانشجو به محافظت از خود و سایرین

الگوي نقش دانشجو
 به عنوان یک منبع اطالعاتی مهم ،با تجربه و معتبر در رابطه با عملکرد ایمن و با کيفيت پرستاری به عنوان یک الگوی رفتاری ،علمی و اخالقی در عملکرد حرفهای الگوی نقش برای یادگيری و عملکرد مبتنی بر شواهدآموزش به دانشجو
 پاسخ به سواالت دانشجو و اصالح عملکرد وی طبق اصول استاندارد (و نه روتين های غير استاندارد) قرار دادن اطالعات مورد نياز حرفهای و مراقبتی در اختيار دانشجو دادن استقالل عمل به دانشجو در صورت صالحدید و اصالح خطاهای عملکردی ویگزارش وضعيتهاي غير معمول (با حفظ رازداري) به ناظر آموزش بالينی /سوپروایزر
-

گزارش موارد تخلف دانشجویی
گزارش وضعيتهای جسمانی یا روانی غير طبيعی دانشجو
گزارش سوء رفتار حرفهای و یا قصور دانشجو که ممکن است منجر به اقدامات قانونی گردد
گزارش موارد نقض قوانين و مقررات بيمارستان یا بخش توسط دانشجو

