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پزشكي داخل وخارج از  نظارت برروند انجام مشاوره هاي
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 PR-MN- 26کد فرآیند: 

 11/80/1931: ابالغتاریخ 

 یکسال بعد: بازنگری تاریخ

 1از  1تعداد صفحه:

 :   دامنه )محدوده(

 ل بخشهای بالینی مدیریت بیمارستانک

 ارتقائ روند تکمیل پروسه درمان بیماران :هدف

 

 : ابزار و روش پایش

 :تعاریف

 مشاوره:درخواست پزشك معالج از گروههاي تخصصي ديگر جهت تكميل روند درمان بيمار 
 

 : مسئولیت ها و اختیارات

 مشاورهپزشك معالج:درخواست -1

 پزشك مشاور:معاینه بیمارو ارائه دستورات الزم-2

 پرستار مسئول:پیگیری انجام مشاوره واجرای دستورات-9

 زر :هماهنگی با سایر مراکز درمانسوپروای-4

 : روش اجرایی

 الف:مشاوره های خارج مرکز 

 دارد. سوپروایزربر ثبت دستور پزشك معالج در پرونده بیمار جهت انجام مشاوره نظارت-

 سوپروایزر نسبت به تکمیل فرمهای مشاوره نظارت دارد.-

 الزم با مراکز درمانی خارج از بیمارستان )طرف قرارداد( را انجام میدهد. اینچارج بخش هماهنگی-

 تاییدیه مرکز مقصد به پزشك وبخش مورد نظر توسط سوپروایزر داده میشود.-

 هها ،آمبوالنس و تکمیل امور دارویی دارد.سوپروایزر نظارت کافی بر سالم بودن دستگا-

 نظارت کافی بر چینش مناسب نیرو جهت انتقال موقت توسط سوپروایزر انجام میشود.-

 سوپروایزر با هدف پایدار بودن شرایط عمومی بیمار جهت انجام مشاوره در خارج از مرکز نظارت دارد.-

شرایط بالینی مراقبتی و ایمنی به همراه پرستار مسئول یا پرستار اعزام جهت اقدامات خاارج از  بیمار با نظارت مستقیم سوپروایزر بر اساس رعایت -

 مرکز با آمبوالنس از بیمارستان خارج گردد.

 پیگیری توسط سوپروایزر از بیمارستان مقصد صورت میگیرد.-

 ترون ( داده میشود.گزارش انجام شده توسط سوپروایزر در دفتر ثبت و به مسئول بعدی)سوپروایزر یا م-

 ب:مشاوره های داخل مرکز

 سوپروایزر بر ثبت دستور پزشك معالج درپرونده بیمار جهت انجام مشاوره نظارت دارد.-

 سوپروایزر نسبت به تکمیل فرم های مشاوره نظارت دارد.-

 اینچارج بخش هماهنگی الزم با پزشکان آنکال داخل بیمارستان انجام میدهد. -

 وغیر اورژانس در محدوده زمانی مورد نظر نظارت دارد. ر انجام مشاوره های اورژانسسوپروایزر ب-

    

 دستورالعمل جابجایی ایمن بیماران وشرح وظایف وزارت : منابع/ مراجع

  برگه مشاوره ،برگه تحول نظام سالمت: مستندات مرتبط

 نام وسمت تهیه کننده/ تهیه کنندگان:

 پرستاری(مریم عدنانی )مدیر دفتر 

 فاطمه صالح )سوپروایزر کنترل عفونت(

 سهیال سامانی )مسئول بهبود کیفیت(

 لیال معصومی )سوپروایزر(

 

 نام و سمت تأیید کننده: 

 عبدالعظیم جوکار)مدیر بیمارستان(

 نام و سمت تصویب کننده: 

 قهرمان بمانا )رئیس بیمارستان(

 


