دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی جهرم
مرکز آموزشی درمانی پیمانیه -بهبود کیفیت

عنوان خط مشی و روش:

کدPP-SUR-12 :

بیمارستان

تاریخ بازنگری :یکسال بعد

راهنمایی و هدایت گیرندگان خدمت در سطح تاریخ ابالغ 59/8/11 :
تعداد صفحه 1 :از 2

دامنه (محدوده) :كلیه پرسنل

فرد پاسخگو :مسئول حقوقگیرنده خدمت

بیمارستان

ابزار و روش پایش:
مصاحبه –مشاهده –چک لیست

تعاریف :ندارد
بیانیه خط مشی و روش:
با توجه به لزوم راهنمايي و هدايت گیرندگان خدمت درباره ي دسترسي به خدمات،فضاهاي فیزيكي مورد نیاز ،خدمات جنبي و رفاهي در بیمارستان ،و با
هدف رضايت مندي مراجعین  ،بیمارستان سیاست هاي زير در اين باره اتخاذ گرديده است:
-1كلیه پرسنل ملزم به راهنمايي و هدايت صمیمانه و محترمانه مراجعین بیمارستان مي باشند.
-2واحد آموزش همگاني (آموزش بیمار) به صورت تلفني و حضوري پاسخگوي تمام مراجعین مي باشد
-3آموزش هاي ارتقاي سالمت براي تمام مراجعین رايگان مي باشد.
-4مسیرهاي دسترسي به تمام مناطق مجازبراي مراجعین بیمارستان ،مشخص و باز مي باشد.
 -5هرنوع تغییر كاربري و انسداد مسیرهاي عبور و مرور مراجعین منوط به تعیین محل جديد و مسیر دسترسي مي باشد.
-7واحد حقوق گیرنده خدمت متولي اصلي تسهیل راهنمايي و هدايت گیرنده خدمت در بیمارستان مي باشد.
-8آگاهي و دانايي حق تمام مراجعین بیمارستان مي باشد.

روش اجرایی:
-1متصدي پذيرش ،در زمان پذيرش ،اطالعات اولیه و هزينه درمان و خدمات ارائه شده در بیمارستان را در اختیار بیمار قرار مي دهد.
-2متصدي پذيرش در صورت نیاز مراجعه كننده به راهنمايي بیشتر ،وي را به بخش مربوطه ارجاع مي نمايد.
 -3پرستار در حین پذيرش بیمار در بخش ،خدمات قابل دسترسي در بخش را براي بیمار توضیح داده و در گزارش پرستاري ثبت مي نمايد.
 -5مددكار بیمارستان با همكاري پرستار مسئول در صورت نیاز به استفاده از خدمات نهادهاي حمايتي ،هماهنگي الزم را براي وي انجام مي دهد.
-6مسئول بهبودكیفیت بر وجود و بروز رساني تعرفه هاي اعمال جراحي شايع و هتلینگ در داحد هاي پذيرش ،حسابداريف ترخیص و سالن هاي اصلي
انتظار مراجعین نظارت مي نمايد.
-7مسئول بهبودكیفیت بر وجود و كارايي تابلوها و خطوط راهنما در هدايت مراجعین نظارت نموده و در صورت نیاز به اقدام اصالحي ،موارد را از طريق
مسئول هتلینگ و كمیته اخالق پزشكي پیگیري مي نمايد.
-8مسئول آموزش به بیمار به صورت دوره اي آموزش هاي ارتقاي سالمت مراجعین را در بخش ارائه نموده و در صورت نیاز افراد به راهنماي بیشتر ،نسبت
به برگزاري كالس هاي گروهي(حسب شرايط و امكانات موجود بیمارستان) اقدام مي نمايد.
 -9مسئول آموزش بر دسترسي آزاد افراد حاضر در سالن هاي انتظار به مطالب علمي مرتبط با ارتقاي سالمت نظارت مي نمايد.
-10كلیه افراد ذينفع در فرآيند راهنمايي و هدايت گیرندگان خدمت ،موارد نیازمند اقدام اصالحي بهبود را در كمیته هاي سنجش و پايش كیفیت و اخالق
پزشكي مطرح و كمیته هاي مذكور نسبت به برنامه ريزي و ارتقاي وضعیت موجود اقدام مي نمايند.
-11سنجش رضايت بیماران توسط دفتر بهبودكیفیت انجام و نتیجه آن در كمیته اخالق و بهبود كیفیت موردبررسي و اقدام اصالحي انجام مي شود.
امکانات و تسهیالت :راهنماي تعرفه ها –راهنماي اموزش بدو ورود
منابع/مراجع :استانداردهاي اعتباربخشي ،ويراش سوم ،فصل رعايت حقوق گیرندگان خدمت

مستندات مرتبط :مستندات.مشاهده.مصاحبه
نام و سمت تهیه کننده/تهیه کنندگان:

نام و سمت تأیید کننده:

الهام سلیمانی-کارشناس بهبودکیفیت

عبدالعظیم جوکار-مدیربیمارستان

نجمه مصلی نژاد -مددکاراجتماعی

سهیالسامانی جهرمی -مدیربهبودکیفیت
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نام و سمت تصویب کننده:
دکترقهرمان بمانا-ریاست

