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عنوان فرایند :
خم
هش
رمزک آموزشی ژپو ی و ردمانی امام ینی (ره) اسفراین

تاریخ بازبینی :سالیانه در صورت ابالغ دستورالعمل

فرآیند پذیرش بیمار در بخش

جدید

فرآیند پذیرش بیمار در بخش

 2دقیقه
آیا دستور پزشک

خیر

پرستار

معالج می باشد یا خیر
بلی

اخذ دستور یا شفایی ازپزشک معالج

 2دقیقه

هماهنگی با بخش مقصد
پرستار
 2دقیقه

آیا تخت خالی در

خیر

پرستار

بخش موجود است؟

بلی
پذیرش از طرف بخش مقصد و انتقال بیمار یا همراه خدمات و پرستار بخش مبدا

پرستار

 2دقیقه

تحویل بیمار توسط بخش مبدا به بخش مقصد و
انتقال ایمن
پرستار

کل زمان  81 :دقیقه

انتقال بیمار به بخش مربوطه

هماهنگی با سوپروایزر جهت تامین تخت خالی

81
دقیقه

بسمه تعالی
شناسنامه فرایندهای بیمارستانی
عنوان فرایند :
خم
هش
رمزک آموزشی ژپو ی و ردمانی امام ینی (ره) اسفراین

فرآیند پذیرش بیمار در بخش

کد فرایند QI/PS/07/A4 :
تاریخ تدوین :آبان 19
تاریخ بازبینی :سالیانه در صورت ابالغ دستورالعمل
جدید

ورودي  :Inputورودی فرایند چیست ؟
 مراجعه بیمار به پذیرش با دستور بستری
خروجي : Outputخروجی فرایند چیست ؟
 ارجاع بیمار به بخش مربوطه
محدوده فرایند  : scopeدر چه بخشها و قسمتهایی اتفاق می افتد ؟
 پذیرش – کلیه بخش ها
صاحب فرایند :Ownerفرد مسئول ارتقای فرایند و پایش آن کیست ؟
 کلیه پرسنل پذیرش
ملزومات :Requirementsبرای اجرای صحیح فرایند نیاز به چه کسانی و چه تجهیزاتی داریم ؟
 انسانی  :پرسنل پذیرش در کلیه شیفت ها
 تجهیزات  :سیستم  – HISپرونده پزشکی
اهداف عیني :Objectivesبرای ارتقای فرایند به چه هدف قابل دستیابی می خواهیم برسیم ؟
 اجرای صحیح فرایند
شاخصها  :Indicatorsشاخص ما برای دستیابی به هدف چیست ؟
 میزان رضایت مندی ارباب رجوع
 میزان رعایت جنبه های قانونی مدارک پزشکی
نحوه پایش و اندازه گیري :چگونه این شاخص اندازه گیری می شود ؟
 تعداد بیماران پذیرش شده بصورت الکتیو

