به نام اولين هنرمند هستي آفرين
باور داريم كه پرستاري آميزه اي ازعلم و هنر و فرآيندي انساني در جهت ارضاي نيازها و
خواستههاي متعالي جامعه است .از اين رو دفتر قائم مقام وزير در امور پرستاري ،وزارت
بهداشت درمان وآموزش پزشكي بر آن است تا جهت تامين اين نيازها ،خدمات بيمار محور،
مطلوب و اثربخش را دركليه سطوح سالمت از طريق توسعه حرفه اي در زمينه آموزش،
بهداشت ،درمان و توانبخشي به منظور ارزش آفريني وارتقاء رضايتمندي بيماران ارائه نمايد.

مأموریت( )Mission
فراهم آوردن موجبات تامین خدمات پرستاری مطلوب،ایمن ،کارا و اثربخش درکلیه سطوح سالمت به جامعه
از طریق حفظ و توسعه کیفیت خدمات آموزشی ،بهداشتی ،درمانی و توانبخشیی وارزییابی و توزییع دادهنیه
نیروی انسانی درسطح استان البرز

ارزشها و باورها (:)Values
این مدیریت بر مبنای ارزشهای زیر فعالیت خواهد نمود:
یکپارچگی و انسجام ،تناسب و ایمنی ،کیفیت ،خالقیت و نوآوری ،تنوع و گستردگی نقش های پرسیتاری بیا
احترام به حقوق و ارزشها و کرامت انسانی واحترام به ارزشهای اسالمی

چشم انداز ( :)Vision

الگوی مدیریت پرستاری کشور و فعال در سیاستگذاری خدمات پرستاری
الگوی کشوری در امر کیفیت و استانداردهای خدمات پرستاری در مراکز تحت پوشش
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اصول و مبانی(:)Principles
تشکیل دفترقائم وزیر و مدیر کل امور پرستاری بر اصل هماهنگی و همکاری در سیاستگذاریهای میرتب بیا
خدمات ،آموزش و پژوهش پرستاری ودر نتیجه ارتقاء سطح سالمت جامعه استوار است.
ضمنا تشکیل معاونت پرستاری هم چشم انداز روشنتری را برای جامعه پرستاری رقم زده است.
با تکیه براین قوانین و مبانی  ،فعالیتهای این مدیریت مبتنی بر اصول زیر می باشد:
 -1ارائه خدمات پرستاری منطبق با استانداردها و دانش روز به جامعه
 -2ارتقای کیفیت فعالیت های پرستاران دردرصه های بهداشتی ،درمانی ،و توانبخشی .آموزشی و پژوهشی
 -3کاهش فاصله بین آموزش و دملکرد پرستاران درکلیه سطوح سالمت در سراسر استان.
 -4ایجاد انسجام و یکپارچگی بین واحدهای مختلف بهداشتی ،درمانی ،توانبخشی آموزشی و پژوهشیی ،در
پرستاری.
 -5تسهیل ارتباطات بین مراکز آموزشی ،پژوهشی با مراکز بهداشتی ،درمانی و توانبخشی استان.
 -6گسترش فرهنگ پژوهش در پرستاری و کاربرد پژوهش دردمل و به روز نمودن دانش پرستاران در کلیه
حیطه ها.
تسهیل استفاده از دانش پرستاری و دملکردهای مبتنی بر شواهد در حوزه های پرستاری
 -7اطمینان از ارائه خدمات پرستاری مناسب ،مبتنی بر شواهد و دانش روز در کلیه مراکز بهداشتی ،درمانی
و توانبخشی استان (ادم از مراکز دولتی ،خصوصی ،خیریه و مراکز وابسته به نهاد ها و سازمانها).
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