عنوان دستورالعمل :
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی جهرم

اعالم نتایج تست های پاراکلینیکی به بیمار/

مرکز آموزشی درمانی پیمانیه

همراه او بعد از ترخیص از بیمارستان

بهبود کیفیت

دامنه (محدوده)  :بخشهای درمانی-

کدIN-CT-17 :
تاریخ ابالغ59/8/11 :
تاریخ بازنگری :یکسال بعد
تعداد صفحه 1 :از 2
ابزار و روش پایش:

تعریف :
بد تست هایی گفته می شود که تا زمانی که بیمار از بیمارستان مرخص می شود جزء اسناد و اوراقی می باشدد کده بیمدار تلوید
نگرفته است و بیمارستان موظف است این اسناد را پیگیری کند و به اطالع بیمار برساند.
روش اجرایی:
1د فرم مربوطه یا دفتری در بخش تعبیه شده تا لیست بیمارانی که زمان ترخیص ،جواب تست های پاراکلینیکی آن ها آماده نیست
در آن ثبت گردد.
2د منشی بخش از روی فرم مربوطه یا دفتر مسئول ،پیگیری نتایج تست های معوقه می باشد.
3د در صورتی که بیمار به هر علتی قب از آماده شدن نتایج آزمایشات و تست های پاراکلینیکی مرخص مدی شدود پزشدم معدالج
بیمار به وی توضیح می دهد که پس از دریافت نتایج جهت ادامه درمان به وی مراجعه نماید.
 4د به بیمار و همراه وی آموزش داده می شود که جواب تست های معوقه را پیگیری کنند.
5د  MRIو  CTها و نوار مغزی در صورتی که جواب دهی شده باشند ،یم نسخه تلوی بیمار داده شدود و نسدخه اصدلی ضدمیمه
پرونده شود.
 6د در صورت ترخیص بیمار ،نام ،نام خانوادگی و شماره تلفن وی در دفتر با فرم مربوطه ثبت می شود .تا پس از آماده شدن جدواب
تست ها به وی اطالع داده شود.
7د آزمایشگاه تمام آزمایشات انجام شده در مرکز خود و تمام آزمایشاتی که به مراکز طرف قرارداد فرستاده است پس از آماده شدن
و دریافت جواب ،در سیستم  HISثبت می کند که قاب گزارش و پیگیری توسط بیمار در بخش می باشد.
8د بعد از آماده شدن جواب تست ها ،جواب ها تا  72ساعت در بخش نگهداری می شود و در صورت مراجعه بیمدار یدا همدراه وی،
کپی جواب ها به آنها تلوی داده شود و امضاء گرفته می شود و در غیر این صورت جواب ضمیمه پرونده می شود( .توسط منشدی
به واحد بایگانی تلوی داده می شود).

9د در مراجعه همراه ،جهت دریافت جواب ،دریافت و رؤیت کارت شناسایی الزامی است .در صدورت تدرخیص بیمدار قبد از انجدام
ریپورت ،سی تی اسکن و  MRIکلیشه در بخش مانده تا ریپورت گردد.

منابع /مراجع :با استفاده از دستورالعمل های داخلی و اینترنت
مستندات مرتبط:
نام وسمت تهیه کننده /تهیه کنندگان:

نام و سمت تأیید کننده:

فیروزه نوروز نژاد-سرپرستار ای سی یو

مدیریت بیمارستان  :عبدالعظیم جوکار

سارا فدایی –سوپروایزر بالینی

مدیر خدمات پرستاری :مریم عدنانی

زهرا رضایی  -سوپروایزر بالینی

مسئول فنی و ایمنی  :دکتر اسماعیل رعیت دوست

آزاده اسماعیل پور  -سوپروایزر بالینی

مسئول بهبود کیفیت  :سهیال سامانی جهرمی

نام و سمت تصویب کننده:
دکتر قهرمان بمانا

