باسمهتعالي
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عنوان فرآیند :پذیرش بيمار

كد فرآیندPR/NH/02 :

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:

خدمات استاندارد در راستای بهبود بیمار

منابع و تجهيزات:

نوع فرایند:

سرپرستار
هدف فرآیند:

برنامه ریزی جهت مراحل مراقبتی بیمار ،ارائه

فرم پذیرش ،پک پذیرش

مدیریتي



اصلي



نيروی انساني :پزشک ،سرپرستار ،پرستار،

پشتيباني



کمک بهیار ،منشی ،مسوول پذیرش

نام ورودی

واحدهای مرتبط با فرآیند

نام خروجي

محيط یا فضای فيزیکي پایش فرآیند

ورود بیمار

بخش های بالینی ،پذیرش

پذیرش بیمار

بخش های بالینی

شاخص فرایند

هدف

دوره اندازهگيري

زمان گزارش دهی

مسوول اندازهگيري

نحوه اندازهگيري

مسوول گزارش دهی

رضایتمندی از پذیرش

افزایش رضایتمندی
بیماران

فصلی

فصلی

کارشناس بهبود
کیفیت

فرم نظرسنجی

کارشناس بهبود کیفیت

درصد اشغال تخت

بهبود عملكرد

فصلی

فصلی

منشی بخش،

فرم آمار روزانه
سیستم HIS

مسوول آمار ،سرپرستار

بیمارستان
میزان چرخش تخت

بهبود عملكرد

کارشناس آمار
فصلی

فصلی

بیمارستان
فاصله چرخش تخت

بهبود عملكرد

منشی بخش،
کارشناس آمار

فصلی

فصلی

بیمارستان

منشی بخش،
کارشناس آمار

فرم آمار روزانه
سیستم HIS
فرم آمار روزانه
سیستم HIS

مسوول آمار ،سرپرستار

مسوول آمار ،سرپرستار

تهيه كننده گان :فرانک شفیعی (مسوول بهبود کیفیت) ،مرجان خونساری (مسوول مدیریت اطالعات سالمت) ،مرضیه مستوفی (کارشناس بهبود کیفیت) ،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

راهنمایی بیمار جهت ورود به
اور انس مربوطه
ن هبان

یا بیمار وضعیت
اور انسی دارد
کنترل دستور پزشک مبنی بر بستری
نمودن بیمار در بخش

بررسی بیمار و عیی س
ریا

پرستار

بندی

پرستار ریا

بیمار اور انس س
یا بیمار همرا
دارد

بی

ماس با سوپروایزر شیفت )هماهن ی
جهت بستری بیمار(

پرستار مسوول شیفت

راهنمایی به پذیرش جهت ش یل
پروند

ارجا بیمار به پذیرش به همراهی
کمک بهیار
پرستار

پرستار مسوول شیفت

یا بیمار مش ل
مالی و بیمه دارد

پرستار

پرستار ریا

ویزیت بدون نوبت بیمار

ارجا به پزشک درمان ا

ر یدنت اور انس

پرستار ریا

دستور ش یل کارت موقت
و اقدامات اولیه در ویزیت
بیمار
پرستار ریا

خی ر

بیمار سرپایی نیست س

یا بیمار نیا به
اعزام دارد

ان ا ا دامات
درمان و ترخيص
بيمار

بی

هماهن ی با سوپروایزر و اعزام بیمار پس
ا بیت حال عمومی بیمار
ارجا بیمار به واحد
مددکاری /بیمه ایرانیان
متصدی پذیرش

ش یل پروند و دریافت کی بهداشتی و
ارجا بیمار به بخش مربوطه
پرستار

پرستار بخش

ماد نمودن ا ا و خت بیمار و راهنمایی به
م حفه و لباس
ا ا مربوطه کمک در عوی
کمک بهیار
مو ش و نحو استفاد وسایل و سایر قوانی
بخش به بیمارر و معرفی خود و سایری
پرستار

اعالم به ر یدنت کشیک
پرستار

بت اقدامات ان ام شد در پروند و ادامه
درمان
پرستار
پایان
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