عنوان روش اجرایي :

تاریخ ابالغ1931/8/11 :

دانشگاه علوم پزشکیخدماتي در ماني جهرم
مرکز آموزشي درماني پیمانیه-بهبود کیفیت

کد فرآیندPR-NM-24 :

نظارت برانتقال موقت بيماران جهت اخذ خدمات به خارج از
بيمارستان

دامنه (محدوده) :

هدف:

کل بخشهای بالیني و واحد نقلیه

ارتقائ روند تکمیل پروسه درمان بیماران

تاریخ بازنگری :یکسال بعد
تعداد صفحه1:از 1
ابزار و روش پایش:

تعاریف :انتقال موقت :بیمار جهت دریافت خدمات خارج از مرکز ،از بیمارستان خارج و مجددا باز میگردد.
مسئولیت ها و اختیارات:
سوپروایزر  :هماهنگي الزم با مراکز دیگر
راننده آمبوالنس :جابجایي بیمار با آمبوالنس
روش اجرایی:
سوپروایزر برثبت دستور پزشك معالج در پرونده بیمارجهت اقدامات خارج از مرکز نظارت دارد.سوپروایزر برکسب رضایت انجام انتقال نظارت دارد.سوپروایزرنسبت به تکمیل فرمهای ارجاع نظارت دارد.اینچارج بخش هماهنگي الزم با مراکز درماني خارج از بیمارستان طرف قرار داد را انجام میدهد.تاییدیه مرکز مقصد به پزشك و بخش مورد نظر به سوپروایزر داده میشود(توسط اینچارج بخش)سوپروایزر برگه های اوراق ماموریت را تکمیل مینماید.سوپروایزر نظارت کافي برسالم بودن دستگاهها ،آمبوالنس و تکمیل امور دارویي دارد..بیمار نظارت مستقیم سوپروایزر بر اساس شرایط بالیني مراقبتي وایمني به همراه پرستار مسئول یا پرستار اعزام جهت اخذ خدمات خارج از مرکز باآمبوالنس از بیمارستان خارج میگردد.
 پي گیری توسط سوپروایزر از بیمارستان مقصد صورت میگیرد.بیمار پس از دریافت خدمات ،مجددا با همراهي پرستار به بخش بستری باز میگردد.گزارش انتقال موقت توسط سوپروایزر در دفتر ثبت و بایگاني مي شود. در خصوص مشاوره ،در صورتي که پزشك مشاور دستور بستری بیمار را در سویس خود بدهد،ابتدا سوپروایزر بیمارستان مبدا هماهنگي الزم را بااپزشك معالج بیمار داشته ودر صورت موافقت ایشان با سوپروایزر بیمارستان مقصد هماهنگ مینماید.

منابع /مراجع :دستورالعمل اعزام وشرح وظایف وزارت

مستندات مرتبط :دستورالعمل هاي تحول سالمت
نام وسمت تهیه کننده /تهیه کنندگان:

نام و سمت تأیید کننده:

نام و سمت تصویب کننده:

مریم عدناني(مدیر دفتر پرستاری)

عبدالعظیم جوکار(مدیر بیمارستان)

قهرمان بمانا رئیس بیمارستان)

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

