دانش گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا شتی و ردمانی استان کرمان

کد سند PC/Q-I/09/04:

شبکه بهداشت و ردمان شهرستان بافت
عنوان سند:فرایند ارائه خدمات تصویر برداری

بیمارستان خاتم االنبیاء(ص)بافت

اتریخ اخرین بازنگری98/9/10:
بله

خیر
درخواست گرافی/سی تی
اسکن/سونو  ....توسط پزشک

چک دستورات پزشک و
ارسال از طریقHIS
پرستار مسئول بیمار

مراجعه بیمار به پذیرش
رادیولوژی/سی تی
آیا بیمار بستری
است؟

بررسی درخواست انجام خدمت مورد نظر
پرسنل رادیولوژی/سی تی

هماهنگی با واحد
رادیولوژیCT/
پرستار مسئول بیمار

پزشک اورژانس
آیا خدمت مورد نظر
خیر

بله

نیاز به آمادگی دارد؟

آیا خدمت مورد نظر
دادن دستورالعمل آمادگی و تعیین
وقت جهت مراجعه مجدد بیمار
پرسنل رادیولوژی/سی تی

ثبت مشخصات بیمار و گرافی
درخواستی در his
پرسنل رادیولوژی/سی تی

نیاز به آمادگی دارد ؟

بله

خیر
انتقال بیمار به واحد
رادیولوژیCT/
بیماربر

هدایت بیمار به واحد صندوق
جهت گرفتن قبض
پرسنل رادیولوژی/سی تی

آموزشهای الزم به بیمار و ارائه
مراقبتهای الزم جهت آمادگی
پرستار مسئول بیمار

آماده نمودن بیمار و ارائه آموزشهای الزم قبل
از خدمت مورد نظربه بیمار یا همراه وی
کادر تصویر برداری

مراجعه مجدد بیمار به واحد
رادیولوژی/سی تی و تحویل
قبض به پرسنل

بله
صدا زدن بیمار پس از
رسیدن نوبت وی
پرسنل رادیولوژی/سی تی

اورژانسانجام
پزشک به محل
راهنمایی بیمار
خدمت و ارائه آموزشهای الزم

پرسنل رادیولوژی/سی تی
انجام خدمت مورد نظر
پرسنل
رادیولوژی/CT/رادیولوژیست

آیا خدمت مورد نظر نیاز
به ریپورت دارد؟

خیر

انجام دادن خدمات تصویربرداری و
تایید درخواست در HIS
کادر تصویر برداری

ارجاع کلیشه گرافیCT/به
رادیولوژیست
کادر تصویر برداری
راهنمایی بیمار جهت زمان مراجعه جهت
تحویل کلیشه
کادر تصویر برداری

رویت و گزارش کلیشه
رادیولوژیست

آیا درخواست بیمار مبنی
بر گزاررش اورژانسی
خدمت می باشد؟

خیر
انتقال بیمار به همراه کلیشه گرافیCT/
بیمار بر
ارسال کلیشه گرافی روز بعد جهت گزارش
منشی

بله
انتقال بیمار به بخش
بیمار بر
رویت و گزارش کلیشه
رادیولوژیست
انتقال کلیشه و گزارش به بخش

تحویل کلیشه/نتیجه
سونو/ریپورت به بیمار
/بخش

بیماربر/خدمات

دانش گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا شتی و ردمانی استان کرمان

کد سند PC/Q-I/09/04:

شبکه بهداشت و ردمان شهرستان بافت
بیمارستان خاتم االنبیاء(ص)بافت

عنوان سند:فرایند ارائه خدمات تصویر برداری

اتریخ اخرین بازنگری98/9/10:

فرایند ارائه خدمات تصویربرداری
هدف

ارائه خدمات به موقع و باکیفیت

ورودی ها

بیمار –برگه درخواست خدمت تصویربرداری/سونوگرافی/ماموگرافیCTSCAN/

خروجی ها

شاخص ها
منابع

بیماری خدمت گرفته-برگه بیمه برداشته شده از دفترچه/قبض صندوق/کلیشه
گرافی/مامو-CT/گزارش کلیشه-نتیجه سونوگرافی

 .1ایمنی رادیولوژی
 .2کیفیت تصاویر رادیولوژی
فیزیکی(فضای فیزیکی-تجهیزات پزشکی)-مالی-نیروی
انسانی(منشی،تکنسین،پزشک متخصص)

