دانشگاه علوم پزشکي خدمات بهداشتي درماني جهرم

عنوان روش اجرايي:

کدPR-NM-27:

نظارت بر روند تعامل بخش هاي باليني
با ساير بخش ها

تاريخ ابالغ59/8/11 :

مرکز آموزشي درماني پیمانیه-بهبودکیفیت

تاريخ بازنگری :يکسال بعد
تعداد صفحه 1 :از 1

دامنه (محدوده) :کل بخش های

هدف:هماهنگي کارکنان واحد ها در جهت ارايه

بالیني

خدمات مناسب به گیرنده خدمت

ابزار و روش پايش :چک لیست

تعاريف :تعامل بین بخشي:ارتباط بین بخش های بیمارستان به منظور تسريع وتسهیل در روند ارايه خدمات به بیماران
مسئولیت ها و اختیارات :مترون ،سوپروايزر و سرپرستار پايش و نظارت را انجام مي دهند.

روش اجرايي:
 -1نظارت بر انتقال بیمار توسط پرستار مسوول پس از دستور پزشک معالج با رعايت استانداردهای ايمني بیمار از بخش به بخش ديگر
صورت مي پذيرد.
-2مسوول شیفت در صورت نیاز به تجهیزات پزشکي،هماهنگي الزم را با بخش های الزم را با بخش های تعیین شده زير نظر سوپروايزر
انجام داده و با تحويل رسید تجهیزات مورد نیاز خود را تامین مي نمايد.
-3با نظر سوپروايزر،مسوول شيفت در صورت نياز به اقالم دارويي خاص با سايربخش ها و داروخانه هماهنگي نموده تا داروي مورد نظر را با تحويل رسيد
از بخش يا داروخانه تامين نمايد.
-4سوپروايزر مي بايست هماهنگي الزم را با داروخانه طرف قرارداد انجام داده ونسبت به تهيه و تامين داروي مورد نظر اقدام نمايد.
-5سوپروايزر در صورت افزايش حجم كاري در بخش ها نسبت به تامين نيروي انساني به صورت فراخوان يا جابجايي افراد مورد نياز بخش اقدام مي
نمايد.
 -6با نظارت سوپروايزر،مسوول شيفت در صورت نياز به انجام گرافي پرتابل،هماهنگي الزم با واحد راديولوژي را انجام مي دهد و واحد راديولوژي موظف را
انجام مي دهد و واحد راديولوژي موظف به انجام كار در كوتاه ترين زمان ممكن مي باشد.
 -7با نظارت سوپروايزر،مسوول شيفت واحد ازمايشگاه در صورت مشاهده نتايج بحراني ازمايشات مستقيما به اطالع پرستار مسوول بخش مورد نظر
ميرساند.
منابع/مراجع:شر ح وظايف وزارت بهداشت
مستندات مرتبط  :مستندات.مشاهده.مصاحبه،مصوبات کمیته اجرايي
نام و سمت تهیه کننده/تهیه کنندگان:

نام و سمت تأيید کننده:

سهیال ساماني جهرمي-مديربهبودکیفیت

عبدالعظیم جوکار-مديربیمارستان

مريم عدناني-مديردفتر پرستاری
فاطمه صالح-سوپروايزر کنترل عفونت
مريم پناهنده -سرپرستار اورژانس
عباس قیومي زاده-سوپروايزر اتاق عمل
مريم رقیب نژاد-کارشناس دفتر پرستاری
آزاده اسماعیل پور -سوپروايزر بالیني

نام و سمت تصويب کننده:
دکتر قهرمان بمانا-رياست

