عنوان دستورالعمل :
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی جهرم

نحوه انتقال بیماران جهت اخذ خدمات به خارج از
بیمارستان

مرکز آموزشی درمانی پیمانیه  -بهبود کیفیت

کدIN-CT-11 :
تاریخ ابالغ59/8/11 :
تاریخ بازنگری :یکسال بعد
تعداد صفحه1 :
ابزار و روش پایش :نظاارت و زازار

دامنه (محدوده) :کلیه بخشهای درمانی

سوپروایزر

تعریف :
انتقال بیماران بین مراکز درمانی امری اجتناب ناپذیر است که به منظور تسریع در ارائه خدمات درمانی و انجام اقدامات تشخیصی می باشد.

روش اجرایی:
1ا در صورت خرابی یا عدم وجود دستگاه هایی نظیر دستگاه سی تی اسکن و سونوزرافی و  ...اقدام به انتقال بیمار به مراکز دیگر جهت انجام اقدامات
تشخیصی به صورت موقت می شود.
2ا دستور پزشک مبنی بر انجام اقدامات تشخیصی توسط پرستار چک و مهر و امضاء می شود.
3ا مورد فوق توسط پرستار به اطالع سوپروایزر رسانده می شود.
4ا وضعیت بیمار قبل از انتقال توسط پرستار تثبیت و کنترل می شود.
9ا تعیین شرایط تیم همراه و آمبوالنس به عهده سوپروایزر بالینی /سوپروایزر مدیریت می باشد.
6ا سوپروایزر وقت با مرکز مورد نظر هماهنگی های الزم را انجام می دهد.
-7فرم انجام خدمات بین بیمارستانی توسط پرستار تکمیل و توسط سوپروایزر تایید می شود.
 7ا در صورتی که بیمار شرایط مطلوبی نداشته باشد حتماً آمبوالنس باید مجهز به وسایل احیاء ،اکسیژن تراپی ،وسایل رگ زیری ،و  ...باشد.
 8ا همراه با بیمار پرونده و زرافی ها و برزه مشاوره مربوطه به انجام آندوسکوپی و یا سونوزرافی و یا سایر اقدامات تشخیصی فرستاده می شود.
5ا بعد از برزشت بیمار به بخش عالیم حیاتی توسط پرستار چک می شود.

11ا در صورتی که مشاوره انجام شده بود  ،دستورات پزشک مشاور توسط پرستار به اطالع پزشک مربوطه رسانده می شود.
امکانات و تسهیالت  :آمبوالنس-نیروی انسانی
منابع /مراجع:

آئین نامه های داخلی بیمارستان و دستورالعمل های وزارتی
مستندات مرتبط:
نام وسمت تهیه کننده /تهیه کنندزان:

نام و سمت تأیید کننده:

مریم موذن  :مسئول بخش داخلی 2

مدیر بیمارستان  :عبدالعظیم جوکار

سوپروایزر آموزشی :میترا صادقی

مسئول فنی و ایمنی  :دکتر اسماعیل رعیت دوست

آزاده اسماعیل پور-سوپروایزر بالینی و اورژانس

مدیر بهبود کیفیت  :سهیال سامانی جهرمی

سعیدقناعتیان-پرستار ICU3

مدیردفتر پرستاری-مریم عدنانی

نام و سمت تصویب کننده:
دکتر قهرمان بمانا

