شرح وظايف ناظر آموزش بالینی در کارآموزي عرصه

دانشکده پرستاری و مامایی

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

شرح وظايف ناظر آموزش بالینی در کارآموزي عرصه
هماهنگسازي اهداف آموزشي دانشکده با اهداف مراقبتي بيمارستانهاي عرصه کارآموزي
-

حضور مستمر در بيمارستان (حضور و غياب ناظر بالينی و سایر مربيان در دفتر معاونت آموزشی
بيمارستان انجام میشود).
ارائه ابالغ کارآموزی دانشجویان به دفتر پرستاری
هماهنگی با معاون آموزشی و مدیریت پرستاری در سطوح مختلف در رابطه با آموزش و ارائه
خدمت دانشجوی پرستاری
تقسيمبندی دانشجویان پرستاری با هماهنگی دفتر پرستاری و معرفی آنها به سرپرستار بخشهای
مورد نظر در بيمارستان
هماهنگی و نظارت بر حضور و غياب دانشجویان در بيمارستان
نظارت و کنترل مستمر وضعيت دانشجویان پرستاری
تبادل و انتقال اطالعات مرتبط با کارآموزی عرصه بين دانشکده پرستاری و بيمارستان به صورت
مکتوب

نظارت بر عملکرد دانشجوي پرستاري
-

پيگيری حضور و غياب دانشجو طبق برنامه بخش
نظارت بر رعایت قوانين و ضوابط بيمارستان توسط دانشجو
تعامل با سرپرستار بخش در رابطه با عملکرد دانشجو و دریافت گزارش ماهيانه عملکرد دانشجو از
سرپرستار
ساماندهی و رفع مشکالت و مسائل احتمالی در کارآموزی و گزارش آن به دانشکده

رفتار با دانشجو
-

حمایت از دانشجو ،رفع اضطراب و ایجاد اطمينان و امنيت و آرامش
برخورد احترامآميز با دانشجو و حفظ شأن او به عنوان عضوی از تيم مراقبت سالمت
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 پيگيری انجام اقدامات درمانی یا تشخيصی ،طبق ضوابط ،در صورت وقوع حوادث حين
خدمت برای دانشجو (مثل آلودگی با سوزن)

به عنوان يک الگوي نقش
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 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
-

در نظر داشتن اهداف کارآموزی عرصه
راهنمایی و پاسخ به سؤاالت دانشجو و اصالح عملکرد وی طبق اصول استاندارد
قرار دادن اطالعات مورد نياز حرفهای و مراقبتی در اختيار دانشجو
نظارت دورهای بر عملکرد دانشجو

پيگيري وضعيتهاي غير معمول
-

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

