گزارش مختصرعملکرد هیأت مدیره دوره چهارم نظام پرستاری بم
دستاوردهای سازمانی -اداری-تشکیالتی:
·

جلسات برگزارشده هیات مدیره بصورت ماهیانه

.

معرفی رابط کادر پرستاری جهت بیمارستان و شبکه های بهداشت و درمان شهرستانهای ریگان،فهرج و نرماشیر

·

جلسات برگزارشده با رابطین بیمارستانها

·

برگزاری جلسه قدردانی از اعضای هیات مدیره دوره قبل

·

برگزاری نشست های دوره ای با پرستاران بیمارستان پاستور و سایر مراکز درمانی

·

برگزاری جلسات هماهنگی و همکاری با بانک رسالت جهت تاسیس تعاونی مسکن

·

ساخت خانه پرستار در مرکز شهر جهت استقرار دفتر هیات مدیره

·

خریداری و تجهیز وسایل مورد نیاز دفتر( کامپیوتر و ضمائم  ،چاپگر ،اسکنر ،دستگاه فاکس)

.

تجهیز محوطه نظام پرستاری به  52مترمربع سایبان و پارکینگ

.

تجهیز و نصب دوربین مداربسته محوطه نظام پرستاری جهت امنیت هر چه بیشتر

·

استخدام یک نفر نیروی قراردادی به عنوان مسئول دفتر نظام پرستاری

.

اهداء کمک هزینه سفر کربال به مبلغ  4.200.000ریال به به تعداد 7نفر پرسنل کادر پرستار بر اساس قرعه کشی

.

خرید یک واحد آپارتمان جهت اسکان موقت کادر پرستاری شهرستان بم در شهر مقدس مشهد

·

تمدیدعضویت  239نفر کادر پرستاری

·

پذیرش عضو جدید 186نفر کادر پرستاری

·

پاسخ به نامه های رسیده از سازمان

اطالع رسانی به روز در خصوص برنامه ها و مسائل جاری از طریق ارتباط با رابطین بیمارستان و شبکه های بهداشت و درمان
·
شهرستانهای شرق استان کرمان
·

راه اندازی و به روز نگه داشتن کانال اطالع رسانی تلگرام نظام پرستاری بم

·

راه اندازی و بروز رسانی سایت

·

راه اندازی و تشکیل کمیسیونهای مختلف طبق چارت سازمانی هیات مدیره ها

برگزاری انتخابات دانشجویی نظام پرستاری

·

 0تشکیل کمیته نخبگان دانشجویی
 0معرفی نماینده کمیته دانشجویی جهت حضور در جلسه کمیته دانشجویی نظام پرستاری کشور

دستاوردهای سیاسی -اجتماعی:

·

حضور رئیس هیات مدیره و اعضای ذیربط در جلسات سازمان

0

برگزاری جلسه با نماینده شورای شهر

·

دیدار با نماینده ولی فقیه و امام جمعه در راستای معرفی جایگاه پرستاری

دیدارهایی با رئیس دانشگاه علوم پزشکی بم و کسب موافقت با پرداخت بموقع کارانه به کادر درمانی و عقد قرارداد پرستاران
·
شرکتی جهت رفع کمبود کادر پرستاری و همچنین مرتفع نمودن چالش های پرستاری کشور
 .جلسه اعضا با فرماندار در خصوص واگذاری زمین در منطقه زیبای گردشگری دهبکری جهت راه اندازی مجتمع تفریحی،رفاهی
اتخاذ باالترین آراء در انتخابات شورای شهر اسالمی توسط رئیس نظام پرستاری بم جناب آقای محمدتقی جهان پور و انتخاب
.
بعنوان عضو شورای شهر بم
.

دستاوردهای علمی-آموزشی:
-

برگزاری دوره تکمیلی کمک بهیاری(سه ماهه) به کمک پرستاری

-

معرفی رابطین آموزشی جهت کلیه بخشهای بیمارستان

-

برگزاری کارگاههای آموزشی در جهت افزایش اگاهی و عملکرد کادر پرستاری (پیوست)

-

برگزاری ساالنه المپیاد  CPCRهمراه با پوشش خبری استانی

-

پیشنهاد و تصویب برنامه آموزشی سالیانه بازآموزی و ارسال به نظام پرستاری

-

تدریس اعضا در کارگاهها و بازآموزیهای برگزار شده در سطح شهرستان

-

برگزاری همایش اخالق پزشکی با حضور رئیس هیئت بورد پرستاری جناب آقای دکتر عباس زاده و هیئت همراه

-

برگزاری المپیاد دانشجویی

دستاوردهای صنفی وحرفه ای:
·

انتخاب و معرفی نمایندگان هیات مدیره در هیات بدوی و هیات تجدیدنظر انتظامی نظام پزشکی شهرستان

·

حضور نمایندگان هیات مدیره در جلسات هیات بدوی و تجدیدنظر انتظامی نظام پزشکی شهرستان

·

پیگیری و اجرای قرارداد شرکتی پرستاران در بیمارستان پاستور

·

پیگیری موارد و مشکالت مطرح شده اعضا در زمینه های مختلف فنی قانونی و ...

·

انعکاس مشکالت و مسائل پرستاران شهرستان بم به مراجع ذیربط

دستاوردهای فرهنگی و رفاهی:
·

هماهنگی با صندوق پرستاری رسالت برای اعطای وام به اعضای سازمان در روز پرستار هر سال

·

درخواست وام با سود  4درصد در بانک صادرات جهت پرسنل پرستاری

.

افتتاح حساب در بانک رسالت و درخواست وام 2درصد جهت پرسنل پرستاری

.

درخواست و تحویل دستگاه پوز از بانک ملی

·

افتتاح حساب در بانک ملی پاسدارن و درخواست وام 4درصد جهت پرسنل پرستاری

·

افتتاح حساب در بانک توسعه تعاون

·

ثبت امور مالی در سیستم نویسا

·

تهیه و ارسال پیام تبریک ساالنه هیات مدیره به تمام بخشهای بهداشتی-درمانی به مناسبت روز پرستار

·

انجام امور بیمه مسئولیت حرفه ای و شخص ثالث و بدنه اتومبیل

·

معرفی اعضا به بیمه طرف قرارداد (البرز)جهت استفاده از مسئولیت حرفه ای (پوشش 642نفر کادر پرستاری) و بیمه اتومبیل

·

برگزاری مراسم تقدیر از بازنشستگان پرستاری

.

پیگیری تشکیل کانون بازنشتگان پرستاران

·

مشارکت با دانشگاه علوم پزشکی بم در برگزاری مراسم روز پرستار

·

بازدید و تبریک حضوری روز پرستار به پرستاران مراکز درمانی

·

انجام مکاتبات و هماهنگی برای استفاده اعضا از امکانات رفاهی سازمان

·

تفاهم نامه همکاری با فروشگاه های سطح شهر جهت خرید با تخفیف

·

مشارکت کمیته نخبگان در برگزاری جشن دانشجویی روز پرستار

·

معرفی و حضور مسئول روابط عمومی در جشنواره شعر و قصه نویسی آبادان

·

مشارکت کمیته نخبگان و حضور دانشجویان در کمپ سالمت ویژه ایام نوروز

·

برپایی کمپ سالمت به صورت ماهیانه و مناسبت های مختلف در سطح شهر

·

همکاری در طرح های بسیج جامعه پزشکی ایرانشهر جهت خدمات درمانی

.

قرارداد با ورزشگاه فجر با تخفیف ویژه (در تمام رشته های ورزشی خصوصا استخر)

.

قرارداد با فروشگاه رفاه با تخفیف ویژه

بازدید و تبریک حضوری به پرستاران بیمارستان پاستور در سالروز والدت حضرت فاطمه (س) به مناسبت روز زن و
.
اعطای  10فقره وام به صورت قرعه کشی به افرادی که در آن روز شیفت بوده اند

عناوین کنفرانسهای برگزار شده در سال  1394جهت کادر پرستاری توسط نظام پرستاری

ردیف

تاریخ

عنوان کنفرانس

مدرسین

1

1394/02/14

آتش نشانی

تیم آتش نشانی بم

2

1394/03/11

آموزش قوانین کنترل عفونت ویژه کادر درمان

معصومه کریمی – صدیقه خدابخش زاده –
سمیه مؤیدی

3

1394/03/07

نحوه صحیح شستشوی دستها

سمیه مؤیدی

4

1394/01/27

داروهای قلبی و فشار خون

سیامک جعفری – سمیه مؤیدی

5

1394/03/18

بهداشت محیط و سالمت شغلی

معصومه کریمی

6

1394/02/15

احکام مربوط به بیماران محتضر

دکتر عطار زاده

7

1394/03/30

CPR

دکتر هدایت شده

8

1394/04/06

فوریتهای مامایی

دکتر رحمانی

9

1394/04/10

آشنایی با سیستم HIS

خانم حسن زاده

10

1394/5/08

آموزش نحوه خواندن ABG

دکتر محمدی

11

1394/05/27

آموزش ماموگرافی

خانم امینی زاده

12

1394/04/25

فیزیک MRI

خانم فرزادنیا

13

1394/02/22

تکنیک های عکس رنگی

خانم امینی زاده

14

1394/05/28

مدیریت بحران

محمد غضنفرآبادی -سیامک جعفری

15

1394/04/20

حفاظت در برابر اشعه

خانم امینی زاده

16

1394/6/15

دوره نامه نگاری

خانم دهقان

17

1394/07/13

آموزش مهارتهای زندگی

حجه االسالم والمسلمین حاج آقا دانشی

18

1394/07/05

 CPRنوزادان

سمیه مؤیدی

19

1394/07/06

آموزش نحوه کار با ونتیالتور

دکتر فرهنگ فر

20

1394/07/26

آموزش نحوه کار با دستگاه الکتروشوک

تیم مهندسی پزشکی بالینی بیمارستان

21

1394/07/07

آموزش دستگاه الپاراسکوپ

تیم مهندسی پزشکی بالینی بیمارستان

22

1394/07/23

آموزش OPG

تیم مهندسی پزشکی بالینی بیمارستان

23

1394/07/15

آموزش دستگاه پمپ سرم و انفوزیون

تیم مهندسی پزشکی بالینی بیمارستان

24

1394/08/03

آنتی بیوتیک ها و عوارض

دکتر سلیمانی

25

1394/09/28

نقش مددکاری اجتماعی در بیمارستان

خانم فروتن و خانم سعیده دریجانی

26

1394/09/26

آموزش ترالی اورژانس در رادیولوژی

سمیه مؤیدی

27

1394/08/28

آناتومی ریه

خانم امینی زاده

28

1394/10/17

آناتومی کلیه و انواع سنگ کلیه

خانم فرزادنیا

29

1394/09/23

مخاطرات اتاق عمل

آقای ساردویی

30

1394/08/05

آموزش بسته خدمتی مراقب نوزاد

خانم زارع پور -خانم آفریدون

31

1394/09/30

روش مقابله با بیماریهای واگیر

سمیه مؤیدی -معصومه کریمی

32

1394/11/8

آموزش ونتیالتور

تیم مهندسی پزشکی بالینی بیمارستان

33

1394/11/29

هموویژوالنس

دکتر کیشانی فراهانی

34

1394/11

کرونا ویروس

دکتر محمدی

کارگاههای برگزار شده در سطح شهرستان توسط نظام پرستاری (دوره چهارم)

 -1برگزاری 6دوره کمک بهیاری
 -2برگزاری کارگاه اموزشی  CVAجهت کادر پرستاری
 -3برگزاری کارگاه آموزشی نارسایی قلبی ویژه کادر پرستاری
 -4برگزاری کارگاه آموزشی تمرین در بالیا
 -5برگزاری کارگاه آموزشی اورژانسهای محیطی
 -6برگزاری کارگاه احیای قلبی ریوی مغزی پایه ویژه پرسنل معاونت غذا و داروی دانشگاه
 -7برگزاری کارگاه کمکهای اولیه در تروما ویژه پرسنل معاونت بهداشتی دانشگاه
 -8برگزاری کارگاه مدیریت راه هوایی و  CPCRپایه ویژه پرسنل مرکز بهداشت
 -9برگزاری کارگاه کمکهای اولیه در فوریتهای پزشکی برای پرسنل فرودگاه بم
 -10برگزاری کارگاه کمکهای اولیه در فوریتهای پزشکی برای پرسنل دادگستری شهرستان بم
 -11برگزاری کارگاه احیای قلبی ریوی مغزی پایه و مراقبتهای تروما ویژه پرسنل اداره برق شهرستان بم
 -12برگزاری کارگاه احیای قلبی ریوی مغزی پایه و مراقبتهای تروما برای کارکنان نیروی انتظامی و
راهنمایی رانندگی
 -13برگزاری کارگاه کمکهای اولیه در فوریتهای پزشکی ویژه کارکنان زندان
 -14برگزاری کارگاه احیای قلبی ریوی مغزی پیشرفته ویژه پزشکان خانواده و کادر پرستاری
شهرستانهای شرق استان
 -15برگزاری کارگاه کمکهای اولیه در فوریتهای پزشکی برای مدارس شهرستان بم ( 526نفر)
 -16برگزاری المپیاد احیای قلبی ریوی مغزی برای کادر پرستاری مراکز درمانی شرق استان کرمان
 -17برگزاری المپیاد علمی،عملی تکنیسینهای فوریتهای پزشکی شرق استان
 -18برگزاری دوره آموزشی مکالمه و گرامر زبان انگلیسی برای کادر پرستاری عضو نظام پرستاری
 -19برگزاری دوره های ICUو  CCUجهت کادر پرستاری بخشهای ویژه
 -20راه اندازی کمپ اندازه گیری فشارخون و  BMIدر شبهای قدر ماه مبارک رمضان
 -21راه اندازی کمپ اندازه گیری فشارخون و  BMIدر ایام اعتکاف
 -22برگزاری کارگاه تشخیص ،درمان و مراقبت از انواع گزش های و گرما زدگی ویژه کادر پرستاری
 -23برگزاری کارگاه تشخیص ،درمان و مراقبت از مسمومیت ویژه کادر پرستاری

 -24برگزاری کارگاه تشخیص ،درمان و مراقبت از بیماران دچار درد شکمی واختالالت گوارشی
 -25برگزاری کارگاه خطاهای پرستاری ویژه کادر پرستاری
 -26برگزاری کارگاه کمک های اولیه ویژه دانش آموزان مقطع دبیرستان
 -27برگزاری کارگاه کمک های اولیه در حوزه علمیه فاطمیه
 -28برگزاری کارگاه کمک های اولیه ویژه کارکنان اداره برق نرماشیر
 -29برگزاری کارگاه تشخیص ،درمان و مراقبت از آسیب های ستون فقرات ویژه کادر پرستاری
 -30برگزاری کارگاه بیماری های عضالنی و اسکلتی ویژ کادر پرستاری
 -31برگزاری کارگاه پیشگیری از سقوط بیماران
 -32برگزاری کارگاه ترانسفوزیون خون
 -33برگزاری کارگاه کمک های اولیه ویژه کلیه کارمندان دانشگاه علوم پزشکی
 -34برگزاری کارگاه کمک های اولیه و احیاء قلبی ریوی مغزی پایه ویژه بهورزان
 -35کارگاه تشخیص و درمان و مراقبت از اختالالت عضالنی اسکلتی ویژه کادر پرستاری
 -36کارگاه تشخیص و درمان و مراقبت از بیماریهای عفونی ویژه کادر پرستاری
 -37برگزاری کارگاه فارماکولوژی ویژه کادر پرستاری
 -38برگزاری کارگاه اورژانس های سوختگی ویژه کادر پرستاری

