عنوان روش اجرایی :
دانشگاه علوم پزشکی خدماتی درمانی جهرم

نظارت بر روند جابجايي بين بخشي بيماران

کد فرآیندPR-MN-23 :
تاریخ ابالغ1931/80/11 :
تاریخ بازنگری :یکسال بعد

مرکز آموزشی درمانی پیمانیه-بهبود کیفیت

دامنه (محدوده) :

تعداد صفحه 1:از 1
هدف:

ابزار و روش پايش:

جابجایی بین بخشی بیماران:انتقال بیمار از یك بخش
کل بخشهای دفتر پرستاری و واحد نقلیه

بستری به بخش دیگر با حفظ ایمنی بیمار

تعاريف :نظارت هدفمند:برنامه نظارتی مدون ومستمر دفتر پرستاری در خصوص نحوه عملکرد پرسنل در راستای بهبود مستمر مراقبت های پرستاری
مسئوليت ها و اختيارات-1 :پزشك معالج:دستور انتقال
-2سوپروایزر نظارت و پیگیری وهماهنگی انتقال
روش اجرايي:
-1سوپروایزر در راند اولیه اطالعات اولیه بیماران راکسب می کند.
-2سوپر وایزر در راند های خود بر جا به جایی بیماران بین بخشی نظارت می کند.
-9سوپر وایزر بر اساس دستور پزشك برنامه ریزی جهت انتقال بین بخشی بیماران را بر اساس سطوح مراقبت واعالم نظر پزشك معالج تدوین می
کند.
-4سوپر وایزر هماهنگی با بخش مورد نظر را بعمل می اورد.
-1سوپروایزر امکانات و تجهیزات و چیدمان نیرو را ارزیابی می کند.
-6سوپر وایزر در صورت لزوم و نیاز به فراخوان نیرو یا تامین تجهیزات مورد نیاز افدام الزم را به عمل می اورد.
-7سوپروایزنظارت بر استیبل کردن بیمار در بخش مبدا را دارد.
-0بیمار با حفظ شرایط ایمنی و مراقبتی توسط پرستار همراه به بخش مقصد انتقال داده می شود.
-3سوپروایزر نظارت بر استیبل کردن بیمار در بخش مقصد را دارد.
-18سوپروایزر نقاط ضعف و قوت را با قید زمان های انجام فرایند انتقال بین بخشی یادداشت می نماید.
-11سوپر وایزر در انتهای شیفت گزارش کامل بیمارستان را به مترون اعالم می نماید.

.
منابع /مراجع :دستورالعمل اعزام وشرح وظایف وزارت

مستندات مرتبط :دستور العمل 9راه حل ايمني بيمار (بند )3
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

