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

کد سند PC/Q-I/04/04:

شبکه بهداشت و ردمان شهرستان بافت
عنوان سند :فرایند بستری

بیمارستان خاتم االنبیاء(ص)بافت

ورود بیمار بخش

تحویل بیمار و دریافت پرونده بیمار و ثبت آن
پرستار مسئول

ارزیابی اولیه بیمار و ثبت در پرونده
پرستار مسئول

ویزیت بیمار و اجرای دستورات درمانی
پرستار

خیر

آیا بیمار نیاز به
مشاوره دارد ؟

بله
هماهنگی الزم جهت مشاوره
پرستار

انجام مشاوره
پزشک مشاور

خیر

آیا نیاز به اقدام
پاراکلینیکی دارد ؟

بله
آماده کردن و راهنمایی بیمار جهت انجام اقدامات پاراکلینیکی
پرستار

فرایند پاراکلینیک

الصاق نتایج در پرونده
منشی

1
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خیر

آیا نیاز به اقدام
جراحی دارد؟

بله
اخذ رضایت آگاهانه
پزشک معالج  ،پرستار

ثبت در لیست عمل و ارسال به اتاق عمل در شب قبل
پرستار

آماده سازی بیمار و تحویل به اتاق عمل
فرآیند اتاق عمل
پرستار مسئول

ارائه اقدامات درمانی (ویزیت پزشک ) و
ارائه آموزشهای الزم
پزشک  ،پرستار

بله
2

آیا بیمار به بخش
دیگری منتقل می
شود ؟

خیر
خیر
2

آیا انتقال خارج از
مرکز است ؟

بله
هماهنگی با آمبوالنس و انتقال به مقصد
پرستار مسئول
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3

اتمام سیر درمان و دستور ترخیص و تکمیل پرونده

تحویل به بخش مقصد پس از هماهنگی

پزشک معاالج

پرستار تحویل دهنده و تحویل گیرنده

4

تحویل خالصه پرونده و نسخه دارویی به بیمار
پرستار

تکمیل پرونده و ارسال به واحد ترخیص
منشی

آیا پرونده دچار
نقص می باشد ؟

بله

بله

آیا رفع نقص در
واحد ترخیص انجام
می شود ؟

هماهنگی جهت رفع نقص
کارشناس ناظر

خیر
خیر
ارجاع پرونده به بخش جهت
رفع نقص
واحد ترخیص

بله

رفع مشکل
واحد مربوطه

تکمیل پرونده و ارسال به واحد ترخیص
منشی

آیا بیمار توان
پرداخت هزینه را
دارد ؟

5
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5

6

ثبت میزان تخفیف و تایید از مدیریت
مدد کار

بله

امکان تخفیف
وجود دارد ؟

خیر
نوشتن قبض هزینه ها و راهنمایی جهت
پرداخت هزینه
متصدی ترخیص

دریافت هزینه و صدور فیش پرداخت ها
متصدی بانک

دریافت فیش پرداخت یا ثبت تخفیف و صدور
برگ خروج
متصدی ترخیص

دریافت نسخه دوم برگ خروج بیمار از بخش
پرستار بخش مربوطه

دریافت نسخه سوم برگ خروج بیمار
نگهبانی

خروج بیمار
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فرایند بستری
هدف

ارائه خدمات مطلوب و افزایش رضایتمندی بیمار

ورودی ها

بیمار نیازمند ارائه خدمات-اوراق خام پرونده-نرم افزار -HISدستور بستری-
دستبند شناسایی خام

خروجی ها

بیمار با بهبودی نسبی-پرونده تکمیل شده-دفاتر تکمیل شده-برنامه HISبه روز شده-دستبند
شناسایی تکمیل شده

شاخص ها

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

منابع

میزان رضایتمندی بیماران از ارائه خدمات پزشکی و پرستاری
میزان عفونتهای بعد از عمل
مدت زمان انتظار بیمار جهت ترخیص
مدت زمان طول کشیده جهت اعزام بیمار
تعداد خطاهای گزارش شده حین تحویل و تحول بیماران بین بخشها
درصد مشاوره های انجام شده طی زمان تعیین شده(اورژانسی حداکثر نیم
ساعت،غیر اورژانسی حداکثر 6ساعت)
درصد ویزیت های انجام شده طبق زمان تعیین شده (اورژانسی حداکثر
نیم ساعت،غیر اورژانسی قبل از ساعت  9صبح)
فضای فیزیکی -تجهیزات-نیروی انسانی

