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دانشگاه علوم پزشکی خدماتی درمانی جهرم
مرکز آموزشی درمانی پیمانیه-بهبود کیفیت

دامنه (محدوده) :

کد فرآیندPR-MN-25 :

نظارت بر اعزام بيماران به ساير مراكز

تاریخ بازنگری :یکسال بعد
تعداد صفحه 1:از 1

هدف :ارائه خدمات تکمیلی درمان در مراکز مجهزتر

ابزار و روش پایش:

کل بخشهای دفتر پرستاری و واحد نقلیه
تعاریف:

ـ خدمات تكميلي درمان:شامل خدمات درماني مورد نيازبيمار كه در بيمارستان مبدا به دليل نبودن تخصص و تجهيزات قابل ارائه
ميباشد.
مسئولیت ها و اختیارات:
 -1سوپروایزر:هماهنگی جهت اعزام
 -2پزشك معالج:دستور و اعزام و آگاهی دادن به بیمار
 -9پرستار اعزام :اجرای دستورات حین اعزام و مراقبت و تحویل بیمار
روش اجرایی:
سوپروایزر بر ثبت دستور پزشك معالج در پرونده بیمار جهت اعزام نظارت داردسوپروایزر بر کسب رضایت انجام اعزام نظارت دارد. سوپروایزر نسبت به تکمیل فرمهای اعزام نظارت دارد.اینترن بخش هماهنگی الزم با مراکز درمانی خارج از بیمارستان (طرف قرار داد)یا خارج از استان (ستاد هدایت)را انجام میدهدتاییدیه مرکز مقصد به پزشك و بخش مورد نظر به سوپروایزر داده میشود.سوپروایزر برگه های اوراق ماموریت را تکمیل مینماید.سوپروایزرنظارت کافی بر سالم بودن دستگاهها ،آمبوالنس وتکمیل اموردارویی دارد.نظارت کافی بر چینش مناسب نیرو جهت انتقال موقت یا دایم توسط سوپروایزر انجام میشود.سوپروایزر نظارت بر تکمیل اوراق پرونده و تسویه حساب بیمار دارد.
-

سوپروایزر برگه اعزام را در سیستم MCMCچك میکند و آن را پرینت میگیرد (سه برگه) یك نسخه آن ضمیمه پرونده میشود و نسخه
دیگر همراه با بیمار به بیمارستان مقصد فرستاده میشود و یك نسخه در دفتر سوپروایزری میماند.

بیمار با نظارت مستقیم سوپروایزر بر اساس رعایت شرایط بالینی به همراه پرستار مسئول یا پرستار اعزام جهت اخذ خدمات خارج از مرکز باآمبوالنس از بیمارستان خارج میگردد.
گزارش اعزام توسط سوپروایزر در دفتر ثبت و به ستاد هدایت شهر مبدانیز داده می شود.منابع /مراجع :دستورالعمل اعزام وشرح وظایف وزارت

مستندات مرتبط :فرم اعزام
نام وسمت تهیه کننده /تهیه کنندگان:

نام و سمت تأیید کننده:

نام و سمت تصویب کننده:

مریم عدنانی(مدیر دفتر پرستاری)

عبدالعظیم جوکار (مدیر بیمارستان)

قهرمان بمانا

مریم رقیب نژاد(کارشناس دفتر پرستاری)
مسعود قنبری زاده(پرستار)
لیال معصومی(سوپروایزر)

رئیس بیمارستان

