باسمهتعالي
مراكزآموزشیدرمانی نوروحضرتعلیاصغر(ع)
واحد بهبود كيفيت و اعتباربخشی

عنوان فرآیند :اعزام

كد فرآیندPR/NH/01 :

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:

سوپروایزر بالینی
هدف فرآیند:

فراهم آوردن مراقبت مناسب و مداوم

برگه اعزام ،کیف احیا ،خالصه پرونده و شرح

مدیریتي



اصلي



نيروی انساني:

پشتيباني



پزشک ،پرستار ،سوپروایزر ،کمک بهیار،

حال ،برانکارد یا صندلی چرخدار

بیماربر ،منشی

نام ورودی

واحدهای مرتبط با فرآیند

نام خروجي

محيط یا فضای فيزیکي پایش فرآیند

دستور اعزام

بخشهای بالینی

پذیرش بیمار در

بخشهای بالینی

مراکز مقصد

شاخص فرایند

هدف

دوره اندازهگيري

زمان گزارش دهی

مسوول اندازهگيري

نحوه اندازهگيري

مسوول گزارش دهی

تعداد موارد اعزام
به تفکیک مرکز

بهبود فرایند اعزام

فصلی

فصلی

سوپروایزر بالینی

دفتر مربوطه

سوپروایزر بالینی

درصد اشغال تخت

افزایش کارایی و
اثربخشی هر بخش

فصلی

فصلی

منشی بخش،
کارشناس آمار

فرم آمار روزانه
سیستم HIS

مسوول آمار ،سرپرستار

متوسط اقامت بیمار

ارتقا ارائه خدمات و
بهبود عملکرد
بیمارستان

فصلی

فصلی

منشی بخش،
کارشناس آمار

فرم آمار روزانه
سیستم HIS

مسوول آمار ،سرپرستار

تهيه كنندگان :فریبا پورنصر(مدیر پرستاری) ،فرانک شفیعی (سرپرست بهبود کیفیت و اعتبار بخشی) ،جالل نوربخش (سوپروایزربالینی) ،معصومه رئیسی (پرستار)
تایيد كننده :

تایيد كننده نهایی:

تصویب كننده (ابالغ كننده):

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 اعزام و بت در
پرونده

خی ر

پزشک بیمار
هماهن ی با مرکز مقصد جهت
اعزام

خی ر

ادامه ان ام اقداما درمانی ا
گرفت پذیرش م دد ا مراکز دی ر

پرستار
انتقال بیمار با صندلی چرخدار یا
برانکارد )درصور لزوم( به
آ مب و ن س

بی

پرستار

کمی فرم اعزام و شرای ومکان
اعزام
پزشک بیمار

پرستار  /پزشک
آماده کردن بیمار و همراهان )ک یه
مراقبت های بالینی و پرستاری م(
وکنترل پرونده بیمار
پرستار
ا ال به سوپروایزر شیفت ،
هماهن ی با آمبو نس بیمار بر،
پرستار اعزام
پرستار مس ول شیفت
ایان

بی

هماهن ی با کنسی بیهوشی و
اینترن جهت همراهی بیمار

پزشک بیمار

آیا مرکز مقصد آماده
پذیرش بیمار می باشد

آیا بیمار نیا به
همراهی یم احیا و
اینترن دارد

کنترل هیزا مورد نیا ا قبی
کیف احیا برگه اعزام  ،برگه حی
اعزام و ...
پرستار اعزام
کنترل بیمار در ول مسیر و ان ام
اقداما م و بت در فرم حی
اعزام
پرستار اعزام
حوی بیمار در بیمارستان مقصد به
پزشک و پرستار پذیرش دهنده
پرستار اعزام

ارسال پرونده بیمار به واحد
حسابداری جهت سویه حسا
منشی بخش

مراجعه به بیمارستان مبدا  ,ارائه
گزارش به سوپروایزر
پرستار اعزام
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