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هماهنگي کارکنان واحد ها در جهت ارايه هدف: چک لیست و روش پايش:ابزار 

 خدمات مناسب به گیرنده خدمت

: کل بخش های )محدوده( دامنه

 بالیني

 ارتباط بین بخش های بیمارستان به منظور تسريع وتسهیل در روند ارايه خدمات به بیماران:تعامل بین بخشيتعاريف: 

 مترون، سوپروايزر و سرپرستار پايش و نظارت را انجام مي دهند.مسئولیت ها و اختیارات: 

 روش اجرايي:

 نظارت بر انتقال بیمار توسط پرستار مسوول پس از دستور پزشک معالج با رعايت استانداردهای ايمني بیمار از بخش به بخش ديگر  -1

  صورت مي پذيرد.

پزشکي،هماهنگي الزم را با بخش های الزم را با بخش های تعیین شده زير نظر سوپروايزر مسوول شیفت در صورت نیاز به تجهیزات -2

 .انجام داده و با تحويل رسید تجهیزات مورد نیاز خود را تامین مي نمايد

داروي مورد نظر را با تحويل رسيد با نظر سوپروايزر،مسوول شيفت در صورت نياز به اقالم دارويي خاص با سايربخش ها و داروخانه هماهنگي نموده تا -3

 از بخش يا داروخانه تامين نمايد.

 به تهيه و تامين داروي مورد نظر اقدام نمايد. سوپروايزر مي بايست هماهنگي الزم را با داروخانه طرف قرارداد انجام داده ونسبت-4

ني به صورت فراخوان يا جابجايي افراد مورد نياز بخش اقدام مي سوپروايزر در صورت افزايش حجم كاري در بخش ها نسبت به تامين نيروي انسا-5

 نمايد.

وژي موظف را با نظارت سوپروايزر،مسوول شيفت در صورت نياز به انجام گرافي پرتابل،هماهنگي الزم با واحد راديولوژي را انجام مي دهد و واحد راديول-6

 كوتاه ترين زمان ممكن مي باشد.انجام مي دهد و واحد راديولوژي موظف به انجام كار در 

با نظارت سوپروايزر،مسوول شيفت واحد ازمايشگاه در صورت مشاهده نتايج بحراني ازمايشات مستقيما به اطالع پرستار مسوول بخش مورد نظر -7

 ميرساند.

 شر ح وظايف وزارت بهداشتمراجع:/منابع

 اجرايي،مصوبات کمیته مستندات مرتبط : مستندات.مشاهده.مصاحبه

 نام و سمت تصويب کننده:

 

 رياست-دکتر قهرمان بمانا

 نام و سمت تأيید کننده:

 مديربیمارستان-عبدالعظیم جوکار

 

 

 

 نام و سمت تهیه کننده/تهیه کنندگان:

 مديربهبودکیفیت-سهیال ساماني جهرمي

 مديردفتر پرستاری-مريم عدناني

 سوپروايزر کنترل عفونت-فاطمه صالح

 سرپرستار اورژانس  -مريم پناهنده

 سوپروايزر اتاق عمل-عباس قیومي زاده

 کارشناس دفتر پرستاری-مريم رقیب نژاد

 سوپروايزر بالیني -آزاده اسماعیل پور
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