کد سند PC/Q-I/05/04:

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

اتریخ اخرین بازنگری98/9/10:

شبکه بهداشت و ردمان شهرستان بافت
عنوان سند :فرایند اعزام

بیمارستان خاتم االنبیاء(ص)بافت

دستور اعزام بیمار
توسط پزشک
معالج
کنترل دستور پزشک و اطالع به سوپروایزر
مسئول بخش/شیفت

بیان هدف از اعزام بیمار و ارائه اطالعات کافی در زمینه مرکز مقصد،
بیمه خصوصی،هزینه و  ...به بیمار و همراهیان
پرستار بیمار/سوپروایزر

اعالم شرح حال و اقدامات درمانی مورد نیاز به ستاد هدایت جهت اخذ پذیرش
از بیمارستان مقصد و ثبت اطالعات و شرح حال بیمار در سامانه mcmc
پزشک معالج سوپروایزر شیفت
بخش/شیفت
تماس با مرکز ستادمسئول
اطالع از وضعیت پذیرش
هدایت جهت
پزشک معالج /سوپروایزر
بله
آیا بیمار وهمراهان
وی رضایت به
ادامه بستری دارند؟

خیر

آیا پذیرش داده می
شود؟

بله
آیا اعزام با بالگرد

خیر

بله

می باشد؟
فرایند ترخیص با
میل شخصی

هماهنگی با ستاد هدایت جهت اعالم
ساعت رسیدن بالگرد جهت اعزام بیمار
سوپروایزر

خیر
فراخوان پرسنل آنکال و صدور برگ ماموریت
سوپروایزر

آماده کردن بیمار و فرمهای اعزام و خالصه پرونده و سایر مستندات مورد نیاز(کلیشه های
رادیوگرافی و سی تی ،نوار قلب و  )....و ارسال پرونده بیمار جهت تسویه حساب

پرستار مسئول بیمار
تحویل گرفتن بیمار و همراهی بیمار تا کنار آمبوالنس
مامور اعزام(پرستار یا کارشناس بیهوشی)
انتقال بیمار به بیمارستان
مقصد

همراهی بیمار تا کنار بالگرد همراه با رعایت
اقدامات ایمنی
بیماربر ،پرستار مسئول بیمار،سوپروایزر

کد سند PC/Q-I/05/04:

دانش گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا شتی و ردمانی استان کرمان
شبکه بهداشت و ردمان شهرستان بافت
بیمارستان خاتم االنبیاء(ص)بافت

عنوان سند :فرایند اعزام

اتریخ اخرین بازنگری98/9/10:

فرایند اعزام
هدف

اعزام بیمار در اسرع وقت با حداکثر ایمنی

ورودی ها

بیمار نیازمند اعزام-اوراق خام اعزام-اوراق خام ماموریت-

خروجی ها

بیمار منتقل شده به بیمارستان مقصد-فرمهای اعزام تکمیل شده-فرمهای ماموریت تکمیل
شده

شاخص ها

 .1مدت زمان انجام اعزام
 .2تعداد پسخوراندهای عدم رضایتمندی از فرایند اعزام از بیمارستانهای
مقصد

منابع

فضای فیزیکی -تجهیزات(آمبوالنس،بالگرد)-نیروی انسانی

