باسمهتعالي
مراكزآموزشیدرمانی نوروحضرتعلیاصغر(ع)
واحد بهبود كيفيت و اعتباربخشی

عنوان فرآیند :ترخيص

كد فرآیندPR/NH/04 :

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

مدیریتي



هدف فرآیند:

اصلي



ترخیص سریع بیماران

پشتيباني



افزایش رضایتمندی بیماران

اوراق پرونده ،برگه خروج بیمار ،فرم رضایت
شخصی
نيروی انساني :پزشک ،سرپرستار ،پرستار ،کمک
بهیار ،منشی ،متصدی ترخیص

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
ترخیص

افزایش رضایتمندی
بیماران

فصلی

فصلی

کارشناس بهبود
کیفیت

فرم های
رضایتتمندی

کارشناس بهبود کیفیت

درصد اشغال تخت

بهبود عملكرد
بیمارستان

فصلی

فصلی

منشی بخش –
کارشناس آمار

سیستم HIS

مسوول آمار – سرپرستار

میزان چرخش تخت

بهبود عملكرد
بیمارستان

فصلی

فصلی

منشی بخش –
کارشناس آمار

سیستم HIS

مسوول آمار – سرپرستار

میانگین مدت اقامت

بهبود عملكرد
بیمارستان

فصلی

فصلی

منشی بخش –
کارشناس آمار

سیستم HIS

مسوول آمار – سرپرستار

درصد رضایت
شخصی

افزایش رضایتمندی
بیماران

فصلی

فصلی

مسوول آمار

سیستم HIS

مسوول آمار – سرپرستار

تهيه كنندهگان :فرانک شفیعی (مسوول بهبود کیفیت) ،فریبا پور نصر (مدیر پرستاری) ،جالل نوربخش (سوپروایزربالینی) ،مرجان خونساری (مسوول مدیریت اطالعات سالمت)،
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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درخواست ترخیص
پزشک /بیمار یا ولی انونی

بی

یا ترخیص به دستور
پزشک است

بررسی شرای بیمار و پیامد های
ترخیص با می شخصی

خی ر

پزشک /پرستار
بت دستور ترخیص در پرونده
بیمار
پزشک معال
یا بیمار ا ترخیص
منصر می شود

خی ر

بی

ک دستور پزشک مبنی بر
ترخیص بیمار
یا بیمار شرای
ترخیص با می شخصی
را دارد

پرستار مس ول شیفت

ان ام دستورات  ،مو ش ی
ترخیص ت می برگه مربوطه
پزشک  /پرستار

بت دستور ترخیص در پرونده و توضی
پیامدهای ا تمالی

اعالم مرات به دادستانی

پزشک

سوپروایزر بالینی

بت دستورات دارویی در دفتر ه
بیمار و بت خالصه پرونده

ک دستور پزشک مبنی بر ترخیص با
می شخصی

پزشک معال

پرستار
ت می اوراق پرونده و بت
ترخیص در HIS

راهنمایی جهت ت می فرم رضایت با
می شخصی

منشی بخش

پرستار

یا بیمه بیمار تائید شده
است

خی ر
بی

بی

تحوی پرونده بیمار به وا د
سابداری جهت تسویه سا
منشی بخش

تماس با کارشناس بیمه جهت تائید
بیمه بیمار
منشی بخش

یا بیمار فرم رضایت
نامه ترخیص با می
شخصی را ام ا می
کن د

خی ر

ن ارت بر کام بودن فرم ترخیص با می
شخصی

اطال به سوپروایزر

پرستار

پرستار مسوول شیفت

تسویه سا بیمار و دریافت
برگه خروج
همراه بیمار
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