باسمهتعالي
مراكزآموزشیدرمانی نوروحضرتعلیاصغر(ع)
واحد بهبود كيفيت و اعتباربخشی

عنوان فرآیند :انتقال

كد فرآیندPR/NH/03 :

تاریخ ابالغ59/22/12 :

آخرین بازبينی59/21/4 :

واحد/بخش :كل بيمارستان

تاریخ بازبينی بعدي59/21/4 :

شماره بازبينی1 :

شناسنامه فرآیند

G1S1O2

هدف استراتژیک فرآیند:

مالک  /صاحب فرآیند:

منابع و تجهيزات:

نوع فرایند:

سرپرستار

وسایل شخصی بیمار ،پرونده بیمار ،برانکارد یا

مدیریتي



هدف فرآیند:

اصلي



نيروی انساني :پزشک ،سرپرستار ،پرستار،

فراهم آوردن مراقبت مناسب و مداوم

پشتيباني



کمک بهیار ،منشی ،مسوول پذیرش

ویاچر ،کپسول اکسیژن

نام ورودی

واحدهای مرتبط با فرآیند

نام خروجي

محيط یا فضای فيزیکي پایش فرآیند

دستور انتقال بیمار

بخش های بالینی ،اتاق عمل

انتقال بیمار در بخش

بخش های بالینی ،اتاق عمل

مقصد

شاخص فرایند

هدف

دوره اندازهگيري

زمان گزارش دهی

مسوول اندازهگيري

نحوه اندازهگيري

مسوول گزارش دهی

متوسط اقامت بیمار

ارتقا ارائه خدمات

فصلي

فصلی

منشي بخش،

فرم آمار روزانه
سیستم HIS

مسوول آمار،سرپرستار

كارشناس آمار

و بهبود عملکرد
بیمارستان
درصد اشفال تخت

ارتقا ارائه خدمات

فصلي

فصلي

و بهبود عملكرد

منشي بخش،
كارشناس آمار

فرم آمار روزانه
سیستم HIS

مسوول آمار،سرپرستار

بیمارستان

تهيه كنندهگان :فرانک شفیعی (مسوول بهبود کیفیت) ،فریبا پورنصر ( مدیر پرستاری) ،جالل نور بخش (سوپروایزر بالینی) ،معصومه رئیسی (پرستار)

تایيد كننده :

تصویب كننده:

تصویب كننده نهایی:

دکتر محمد شماس اصفهانی

فرانک شفیعی

دکتر منصور سیاوش

مدیر مرکز

سرپرست بهبود کیفیت و اعتبار بخشی

رییس مرکز
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شروع

صدور دستور انتقال توسط پزشک
پزشک

کنترل دستور انتقال در پرونده
پرستار

آیا بیمار نیا به عمل
جرا ی دارد
کنترل دستور پزشک مبنی بر ان ام
عمل جرا ی و انتقال به اتاق عمل

تماس با بخش مقصد جهت
هماهن ی انتقال بیمار

پرستار مس ول شیفت

پرستار مس ول شیفت

آیا عمل جرا ی
بیمار اور انسی
است

آیا در بخش تخت
خالی وجود دارد

تماس با پزشک آنکال اتاق عمل
جهت عمل اور انسی و هماهن ی

تماس با اتاق عمل و هماهن ی رو
و قرار دادن بیمار در لیست اتاق
ع مل

پرستار

پرستار

هماهن ی با اتاق عمل جهت عمل
پرستار
تماس و هماهن ی با سوپروایزر
پرستار

کنترل دستور انتقال بیمار

ادامه روند درمان تا خالی شدن
تخت در بخش

پرستار

پزشک پرستار

کنترل پرونده بیمار ا ن ر اوراق
آ مایشات  ،نتای پاراکلینیک و
تکمیل پرونده بیمار
منشی

تکمیل فرم ر ایت
پزشک
آمو ش به بیمار و آمو شهای قبل
عمل و ان ام مشاوره های م
وان ام اقدامات مربو ه قبل ا عمل

کنترل اتصا ت بیمار با Iv lineو
سایر موارد م
پرستار

پرستار
کمک در پوشاندن لباس یکبار
مصر اتاق عمل

آیا بیمار نیا به
همراهی اینترن و
تکنسی بیهوشی
دارد

کمک بهیار
انتقال بیمار به اتاق عمل با برانکارد
یا صندلی چر دار ) با همراهی
پرستار(

هماهن ی با اینترن و تکنسی
بیهوشی

کمک بهیار

پرستار

پذیرش بیمار در اتاق عمل

انتقال بیمار به بخش

پرستار اتاق عمل

پرستار

تحویل بیمار و پرونده بیمار به بخش
مقصد
ایان

پرستار
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