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دامنه (محدوده):کل بخشهای

هدف :افزايش ايمني بیمار در تمام ساعات شبانه روز و ايام

ابزار و روش پايش :گزارش

درماني و پاراکلینیکي

هفته در راستای سیاستهای کلي بیمارستان

سوپروايزری

تعاريف:انجام امور مراقبتي و پرستاری بر اساس استانداردهای مديريت پرستاری
مسئولیت ها و اختیارات :مديريت بیمارستان -مديريت دفتر پرستاری
روش اجرايي:
بخش های بستری
کلیه بخش های بیمارستان در تمام ساعات شبانه روزطبق برنامه تنظیمي مشغول ارائه خدمات به بیماران سرپايي و بستری هستند.بجز
روزهای تعطیل در تمتمي روزهای هفته بجز پرسنل بخش ،مسئول بخش نیز حضوردااشته و وظیفه نظارت و هماهنگي امورات بخش در
راستای ايمني بیمار هر چه بیشتر بیماران محترم عهده دار مي باشند.در روزهای تعطیل اين امر به عهده مسئول شیفت مي باشد.در
روزهای تعطیل و غیر تعطیل کلیه بیماران توسط پزشک معالج ويزيت مي شوند.
اتاق عمل:
تخت های عمل جراحي در روزهای غیر تعطیل جهت بیماران اورژانسي و غیر اورژانسي و ايام تعطیل جهت بیماران و اورژانسي آماده
ارائه خدمت مي باشند.
واحدهای پاراکلینیک:
داروخانه :داروخانه در ايام تعطیل و غیر تعطیل فعال مي باشد.
آزمايشگاه :از شنب ه تا چهارشنبه روزهای غیر تعطیل جهت مراجعین سرپايي فعال مي باشد .در تمامي ساعات شبانه تعطیل و غیر تعطیل
روز جهت بیماران محترم سرپايي و بستری فعال مي باشد .مسئول فني و مسئول آزمايشگاه در صبح روزهای غیر تعطیل حضور دائم
داشته و نظارت بر اداره آزمايشگاه در راستای ايمني بیمار به عهده ايشان مي باشد.در روز غیر تعطیل طبق برنامه از قبل تععین شده به
عهده مسئول شیفت مي باشد.
واحد راديولوژی:
کلیه واحدهای (عکسبرداری) CT SCAN ،جهت بیماران بستری اعم از اورژانسي و غیر اورژانسي در تمام شبانه روز ارائه خدمت مي دهد.
سونوگرافي جهت بیماران اورژانسي در تمام اوقات شبانه روز و جهت بیماران غیر اورژانسي در شیفت های صبح و بعداز ظهر ارائه خدمت

به بیماران مي باشد.سونوگرافي در تمام روزهای هفته به صورت آنکال مي باشد.
واحد مدارک پزشکي:
واحد پذيرش به صورت شبانه روزی جهت بستری بیماران به صورت بستری و سرپايي ارائه خدمت مي دهد .واحد ترخیص جهت بیماران
بستری بخشها تا ساعت  11شب مگر در موارد خاص ارائه خدمت انجام میدهد.
واحد بايگاني صرفا در شیفت اداری ارائه خدمت طبق ضوابط بیمارستان ارائه خدمت انجام مي دهد.
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