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 عنوان فرایند:  S/QI/PR/1/01 کد:

 فرایند پذیرش

 

 02/9/79تاریخ بازنگری : 

 02/9/79تاریخ ابالغ: 

 نوع فرایند: اصلي دامنه: پذیرش و بخش هاي باليني صاحب فرایند: پذیرش، پرستاران

 ورودي)درونداد(: بيمار ده در بخشخروجي)برونداد(:  بيمار بستري ش شاخص فرایند: ميانگين زماني پذیرش بيمار تا بستري در بخش

 پذیرش سریعتر و شروع درمان به موقع که منجر به رضایت بيشتر بيمار خواهد بود:هدف HISنحوه پایش:بررسي سيستم 

 

 تهیه کننده:

 منصوره مجلسی )مسئول بهبود کیفیت(
 

 مرضیه لطفی)مسئول پذیرش(

 

 تایید کننده:

 دکتر محمد رحیم بصیرت)معاون درمان/مسئول فنی(

 

 فاطمه نصر )مدیر بیمارستان(
 

 ابالغ کننده:

 دکتر امجد کیانی

 )مدیرعامل بیمارستان(
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 ورود به بيمارستان

می باشد؟ الکتیوآیا بیمار   

 مراجعه به نگهبانی جهت راهنمایی به اورژانس یا پذیرش

آیا بیمار نیاز به بستري 

 دارد؟

و مدارک موردنیاز جهت ستور بستری دریافت دمراجعه به پذیرش و 

 متصدی پذیرش توسط بستری

 خير

 خير

 ادامه روند درمان تا بهبودي 

و پرینت اوراق مربوطه توسط  HISثبت اطالعات بیمار در سیستم  

 متصدی پذیرش

پذیرشاخذ رضایت عمومی توسط متصدی   

توسط متصدی پذیرش ثبت فیش پرداختی در سیستم و تحویل به  بیمار جهت پرداخت  

 مراجعه به اورژانس و تعیین سطح تریاژ توسط پرستار تریاژ

 ویزیت بیمار توسط پزشک اورژانس

 بلي

 بلي

 تحویل کیف لوازم بیمار توسط متصدي پذیرش

 ارائه ي دستبند شناسایی به بیمار توسط متصدي پذیرش

حد دي کلینیک جهت انجام آمادگی هاي قبل از جراحی توسط واحد پذیرشارجاع بیمار به وا  

تحویل بیمار به بخش/اتاق عمل توسط متصدي 

 خوش آمد گویی

 فرایند ترخيص



 عنوان فرایند: S/QI/PR/2/01 کد:

 ترخیص

 

 02/9/79تاریخ بازنگری : 

 02/9/79تاریخ ابالغ: 

 صاحب فرایند: متصدي حسابداري ترخيص؛ پرستار

 شاخص فرایند: درصد ترخيص با ميل شخصي
 نوع فرایند: اصلي دامنه: بخش هاي پشتيباني و بخش هاي باليني

 ي)درونداد(: بيمارورود خروجي)برونداد(:  بيمار ترخيص شده

 هدف: ترخيص بيمار با آگاهي، سرعت و رضایت هر چه بيشتر نحوه پایش:استخراج ماهانه آمار

 

 تهیه کننده:

 منصوره مجلسی )مسئول بهبود کیفیت(
 

 الهام دخانی )مسئول حسابداری ترخیص(

 

 تایید کننده:

 دکتر محمد رحیم بصیرت)معاون درمان/مسئول فنی(

 

 )مدیر بیمارستان(فاطمه نصر 

 

 ابالغ کننده:

 دکتر امجد کیانی

 )مدیرعامل بیمارستان(
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 دستور ترخیص

 ویزیت بیمار و صدور دستور ترخیص

 آیا بيمار با دستور پزشک مرخص مي شود؟

 بلي

 خير

 بررسی دستور ترخیص توسط پرستار بیمار

سط پزشک و پرستارآموزش بیمار یا همراه وي تو  

و فرم هاي  توسط پزشک برگ خالصه پرونده و تحویل تکمیل

توسط پزشک و پرستار آموزش به بیمار  

بررسی جهت اطمینان از تکمیل بودن مستندات پرونده و 

 تحویل کلیه اوراق  پرونده به واحد ترخیص

 HIS  ثبت ترخیص بیمار توسط پرستار در سیستم

شود؟ آیا بيمار اعزام مي  

شروع فرایند 

 اعزام

 خیر

 بلی

تکمیل برگه گواهی فوت و سایر 

 اوراق توسط پزشک/پرستار

است؟آیا بيمار فوت شده   

درخواست ترخیص با 

 میل شخصی بیمار

 اطالع به پزشک معالج

 آموزش و توجیه عواقب ترخیص

اخذ رضایت شخصی از 

 بیمار و همراهان

 خیر

انتقال جسد به 

 سردخانه

هزینه توسط واحد حسابداري محاسبه  

 فراخوانی همراه بیمار جهت دریافت صورتحساب

 بلی

 ادامه روند

 درمان

 بلی

 خیر

حساب و دو برگه ترخیص تسویه حساب و تحویل اصل صورت

برگ سفید ترخیص به پرستار بخشدریافت   

 خروج بیمار از بیمارستان خیص توسط نگهباندریافت نسخه دیگر برگ تر

 مراجعه همراه بیمار به واحد حسابداري

آیا بیمار از 

ترخیص با 

میل شخصی 

منصرف می 

 شود؟



 عنوان فرایند: S/QI/PR/3/01 کد:

 اعزام 
 

 

 02/9/79تاریخ بازنگری : 

 02/9/79تاریخ ابالغ: 

 نوع فرایند: اصلي دامنه: بخش هاي بالیني صاحب فرایند: مسئولین بخش ها

خروجي)برونداد(:  بیماري که به موقع اعزام شده است و خدمات  ام هاي استانداردشاخص فرایند: درصد اعز

 الزم را دریافت نموده است

 ورودي)درونداد(: بیمار

 هدف:  اعزام سریعتر بیمار و افزایش رضایتمندي و  تسریع در روند تشخیص و درمان نحوه پایش: چک لیست اعزام
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آیا پذیرش توسط ستاد 

 هدایت انجام شده است؟

 بلیخی

 بلي

 خير

ي دستورات پزشک معالج ثبت درخواست کتبي اعزام در برگه  

وفق به اخذ آیا پزشک معالج م

 پذیرش اعزام شده است؟

 توسط سوپروایزر بالینیMCMCثبت مشخصات بیمار در سامانه 

ي ثبت کادر همراه بیمار )پرستار، تکنسین بیهوشی( امکانات و تجهیزات جهت اعزام در برگه

 دستورات پزشک توسط پزشک معالج بیمار

توسط پرستار مسئول شیفت بررسی صحت عملکرد تجهیزات پزشکی مورد نیاز جهت اعزام  

انجام پیگیري الزم جهت فراهم نمودن کادر همراه بیمارمنطبق با امکانات و 

 اعزام توسط سوپروایزر بالینی شیفت تجهیزات پزشکی و آمبوالنس جهت

تماس با ستا هدایت جهت پیگیري و پذیرش اعزام 

 توسط سوپروایزر بالینی

ار ستاد هدایت و ثبت نام مشخصات بیمار در لیست انتظ

پیگیري مجدد جهت اعزام بیمار در شیفت هاي بعدي توسط 

 سوپروایزر بالینی شیفت

ادامه درمان بیمار تا زمان اخذ 

پذیرشاز بیمارستان مقصد در 

 بیمارستان مبدا

جهت اعزام توسط پرستار مسئول شيفت هاطالع رساني به بيمار و همرا  

جهت اعزام بيمار توسط پرستاراطالع رساني به سوپروایزر باليني   

 بررسی پرونده بیمار و اوراق الصاقی توسط سرپرستار مسئول شیفت

 ثبت گزارش پرستاري بصورت دقیق و مهر و امضا توسط پرستار بیمار

ي مراقبت پرستاري حین اعزام برگه اعزام کپی اوراق و مدارک پزشکی آماده نمودن برگه

 نوگرافی( توسط پرستار مسئول شیفت، سوMRI بیمار  )سی تی اسکن،

 خير بلي

 
 الف



 عنوان فرایند: S/QI/PR/3/01 کد:

 اعزام 
 

 

 02/9/79تاریخ بازنگری : 

 02/9/79غ: تاریخ ابال

 نوع فرایند: اصلي دامنه: بخش هاي بالیني صاحب فرایند: مسئولین بخش ها

خروجي)برونداد(:  بیماري که به موقع اعزام شده است و خدمات  شاخص فرایند: درصد اعزام هاي استاندارد

 الزم را دریافت نموده است

 ورودي)درونداد(: بیمار

 اعزام سریعتر بیمار و افزایش رضایتمندي و  تسریع در روند تشخیص و درمان هدف:  نحوه پایش: چک لیست اعزام

 

 تهیه کننده:

 منصوره مجلسی )مسئول بهبود کیفیت(

 

 مریم مظاهری)مدیر پرستاری(

 

 

 تایید کننده:

 

 دکتر محمد رحیم بصیرت

 )معاون درمان/مسئول فنی(

 

 

 ابالغ کننده:

 

 دکتر امجد کیانی

 ن()مدیرعامل بیمارستا
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  انتقال بیمار بر روي برانکارد آمبوالنس توسط خدمتگذار و کمک بهیار بخش بستري

 انتقال بیمار به آمبوالنس جهت اعزام توسط کادر همراه )پرستار با سابقه، تکنسین بیهوشی، خدمتگذار(

 2و تحویل فرم اعزام و مدارک پزشکی بیمار و  انتقل بیمار به بخش بستري در بیمارستان مقصد

 فرم مراقبت حین اعزام به پزشک بیمارستان جهت تایید و مهر و امضا مقصد توسط پرستار

و فرم مراقبت حین اعزام تکمیل و مهر و امضا شده از بخش بستري بیمارستان  یک فرم اعزام دریافت

 مقصد جهت الصاق به پرونده بیمار

بستري بیمار جهت ترخیص، توسط منشی بخش ارسال پرونده  

 پایان اعزام بیمار و بازگشت تیم اعزام به بیمارستان مبدا

برانکارد  يقبل از انتقال بر رو ماریب یاتیح میو کنترل عال ماریاتصاالت ب هیو کنترل کل یبررس

ماریتوسط پرستار ب  

 الف



 عنوان فرایند: S/QI/PR/4/01 کد:

 در بخش های بالینی CPRفرایند

 

 02/9/79تاریخ بازنگری : 

 02/9/79تاریخ ابالغ: 

 نوع فرایند: اصلي دامنه: بخش هاي باليني صاحب فرایند: تيم احيا، سوپروایزر

 ماه در ناموفق/موفق  CPRشاخص فرایند:  درصد 

 

ماري که عالیم حياتي را بازیافته است و یا خروجي)برونداد(: بي

 فوت شده است

ورودي)درونداد( بيمار دچار ایست 

 قلبي تنفسي

 موفق  CPRهدف:  افزایش ميزان    CPR بررسي فرم هاي پایشنحوه پایش: 
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ریوي توسط پرستار-قلبیتشخیص ایست   

 وهماهنگی بین اعضاي تیم توسط پزشک و اعالم روش احیادر کمترین زمان ممکن  حضور تیم احیا 

 با هماهنگی سوپروایزر

 آغاز عملیات احیا توسط پرستار، و درخواست کمک با صداي بلند

 پرسنل شیفت در کمتر از یک دقیقهتوسط به محل احیا شوک و ساکشن(DCو تجهیزات )انتقال ترالی احیاي حامل اکسیژن 

باز کردن راههاي هوایی و برقراري تنفس با استفاده از آمبوبگ 

 توسط تکنسین بیهوشی و دادن پوزیشن و انجام ساکشن
برقراري گردش خون و ماساژ 

 قلبی توسط پرستار 

برقرار نمودن راه وریدي، آماده کردن داروها، 

 ستارتزریق و مانیتورینگ توسط پر

توسط پرستاران حاضر در ایستگاه پرستاري 55تماس با تلفن   

دفعه 4تا  3توسط مسئول تلفنخانه  55اعالم کد   

 جهت مشاهده خط صافECGانجام 
 آیا احیا موفق بود؟

 الف

 خیر

 بلی

 دقیقه توسط پزشک تیم احیا45دستور استمرار احیا پیشرفته تا حداقل  

پرونده بیمار و پایان عملیات احیا و  اعالم زمان دقیق فوت در

/پرستارثبت تمام مراحل در پرونده و مهر و امضا توسط پزشک  

اجراي فرایند انتقال جسد 

 به سرد خانه



 عنوان فرایند: S/QI/PR/4/01 کد:

 در بخش های بالینی CPRفرایند

 

 02/9/79تاریخ بازنگری : 

 02/9/79تاریخ ابالغ: 

 نوع فرایند: اصلي دامنه: بخش هاي باليني صاحب فرایند: تيم احيا، سوپروایزر

 ناموفق در ماه/موفق  CPRشاخص فرایند:  درصد 

 

خروجي)برونداد(: بيماري که عالیم حياتي را بازیافته است و یا 

 فوت شده است

ورودي)درونداد( بيمار دچار ایست 

 قلبي تنفسي

 موفق  CPRهدف:  افزایش ميزان    CPR بررسي فرم هاي پایشنحوه پایش: حوه پایش: ن

 

 تهیه کننده:

 منصوره مجلسی )مسئول بهبود کیفیت(

 

 مریم مظاهری)مدیر پرستاری(

 

 

 تایید کننده:

 

 دکتر محمد رحیم بصیرت

 )معاون درمان/مسئول فنی(

 

 

 ابالغ کننده:

 

 دکتر امجد کیانی

 ارستان()مدیرعامل بیم
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چک کردن ترالی احیا و جایگزین نمودن دارو ها 

ثبت زمان آغاز و پایان احیا و گزارش عملیات احیا و ثبت دستورات توسط 

 پزشک در پرونده بیمار با مهر و امضا

دفتر ثبت احیا و فرم مربوط به احیا توسط  تکمیل

 پرستار و مهر و امضا نمودن توسط پزشک

و چک کردن توسط پرستار  کمک بهیارتمیز نمودن الرنگوسکوپ توسط   

 ثبت عملیات احیا توسط پرستار در گزارش پرستاري

 چک کردن دستورات پزشک توسط پرستار

 الف

تدوین و پایش اقدامات اصالحی جهت 

هبود فرایند احیاب  

 طرح مشکالت احیا در کمیته مرگ و میر 

 الصاق یکی از فرم هاي احیا روي پرونده و ارائه فرم دوم به دفتر پرستاري

 بررسی و استخراج مشکالت احیا از فرم ها به صورت ادواري



  

 عنوان فرایند: S/QI/PR/5/01 کد:

 انتقال بین بخشی بیمار

 

 02/9/79تاریخ بازنگری : 

 02/9/79تاریخ ابالغ: 

 نوع فرایند: اصلي بخش هاي باليني دامنه: صاحب فرایند: کليه بخش هاي بستري 

شاخص فرایند: درصد اجراي صحيح استانداردهاي انتقال بين 

 بخشي
 ورودي)درونداد(:  بيمار خروجي: بيماري که بنحو صحيح منتقل مي شود.

 سریع در روند درمانهدف:  انتقال سریعتر بيمار شروع مجدد خدمات در بخش مقصد و  ت بررسي چک ليست انتقال بين بخشينحوه پایش: 
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توسط پزشک معالج مقصد ثبت دستور انتقال بیمار  به بخش 

دستورات توسط پرستار  در برگه دستورات پزشک و چک  

اطالع رسانی به بیمار و همراهان وي جهت جابجایی بین بخشی توسط مسئول شیفت 

بخش مبدا

هماهنگی با واحد پذیرش جهت اطالع از جابجایی بین بخشی بیمار توسط پرستار شیفت 

 بخش مبدا

ط پرستار مسئول شیفت بخش بخشی بیمار توس یناطالع رسانی به سوپروایزر بالینی شیفت جهت جابجایی ب

 مبدا

مقصد بخش شیفت مسئول با مبدا بخش شیفت مسئول تماس  

دارد؟ وجود  مقصد بخش در خالی تخت آیا  

و ثبت کلیه اتصاالت بیمار؛دستورات دارویی و اقدامات تشخیصی توسط پرستار بخش بررسی 

 مبدا

دیگري در حین انتقال بین بخشی ارائه آموزش هاي مورد نیاز در صورت ترخیص از یک سرویس به  

 پرستار توسط HIS سیستم در از بخش بیمار خروج ثبت

اطالع به مدیریت تخت هاي بیمارستانی و 

ر بخش مبدا تا منتظر نگاه داشتن بیمار د

خالی شدن تخت و دریافت مراقبت هاي 

 در بخش مبدا الزم

بهیار و خدمتگزار بخش مبدا در حضور پرستار  انتقال ایمن بیمار بر روي ویلچر یا برانکارد توسط کمک

 بیمار به همراه تجهیزات مورد نیاز )اکسیژن، پالس اکسی متري مانیتورینگ (

 الف

 خیر

 بلی

 خیر

 بله



  

 عنوان فرایند: S/QI/PR/5/01 کد:

 انتقال بین بخشی بیمار

 

 02/9/79تاریخ بازنگری : 

 02/9/79تاریخ ابالغ: 

 نوع فرایند: اصلي بخش هاي باليني دامنه: صاحب فرایند: کليه بخش هاي بستري 

شاخص فرایند: درصد اجراي صحيح استانداردهاي انتقال بين 

 بخشي
 ورودي)درونداد(:  بيمار خروجي: بيماري که بنحو صحيح منتقل مي شود.

 سریع در روند درمانهدف:  انتقال سریعتر بيمار شروع مجدد خدمات در بخش مقصد و  ت بررسي چک ليست انتقال بين بخشينحوه پایش: 

 

 :ابالغ کننده

 

 دکتر امجد کیانی

 )مدیرعامل بیمارستان(

 :تایید کننده

 

 دکتر محمد رحیم بصیرت

 )معاون درمان/ مسئول فنی(

 تهیه کننده:

 منصوره مجلسی )مسئول بهبود کیفیت(

 

 مریم مظاهری)مدیرپرستاری(
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 الف

 تحویل بیمار در بخش مقصد توسط پرستار 

 بررسی دستبند شناسایی بیمار جهت اطمینان از هویت

دستورات دارویی و اقدامات تشخیصی توسط  مار,بررسی و ثبت کلیه اتصاالت بی

 پرستار بخش مقصد

شروع مراقبت هاي پرستاري پيرو اولين ویزیت 

پزشک و پيگيري دستورات اجرا نشده پزشک بخش 

 قبلي که در گزارش پرونده ثبت شده است. 

انتقال نیح ازیمورد ن ير مراقبت هاو استمرا ییبر به همراه پرونده و کاردکس دارو ماریتوسط پرستار و ب ماریب یهمراه  



 عنوان فرایند: S/QI/PR/6/01 کد:

 اقبتی به بیمارآموزش خود مر

 

 02/9/79تاریخ بازنگری : 

 02/9/79تاریخ ابالغ: 

 نوع فرایند: اصلي دامنه: بخش هاي باليني صاحب فرایند: کليه بخش هاي بستري

 بيمار ورودي)درونداد(:  خروجي)برونداد(: بيماري که آموزش اثربخش دریافت کرده خود مراقبتياثربخشي آموزشهاي  شاخص فرایند: درصد 

هدف:  دریافت آموزش اثربخش و به تبع  تسریع در روند بهبودي، کوتاه شدن دوره نقاهت و کاهش هزینه  به بيمار مسئول پایش: مسئول آموزش

 نحوه پایش: تکميل چک ليست اثربخشي آموزشي هاي درمان
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 ارائه برگه نیازسنجی آموزشی به بیمار در هر بخش توسط رابطین آموزش

 ارزیابی اولیه بیمار بدو ورود به بخش)کسب اطالعات زمینه اي، شرایط جسمی و روحی، سوابق بیماري و... (

نیازسنجی آموزشی ارائه شدهاساس ارزیابی اولیه و  استخراج و اولویت بندي نیاز هاي آموزشی خود مراقبتی بیمار بر  

  توسط رابط آموزشی به بخش ها )از نظر تیم سالمت و بیمارو همراه( ابالغ اولویت هاي نیاز آموزشی عمومی خود مراقبتی

  (یا آموزش هاي چهره به چهره ،فیلم آموزشیپمفلت)تعیین برنامه آموزشی و روش آموزشی 

تمایل به تغییر سبک زندگی  آیا بیمار نگرش و

اهمیت خود مراقبتی و بیماري بیان دارد؟

 مطابق فرهنگ و زبان بومی وي
مشاوره گرفتن از بیمار در مورد نوع تکنیک آموزشی مطلوب 

 وي مطابق فرهنگ، سن و زبان بیمار

 الف

توسط پرستار در بخش بس مطابق برنامه و روش آموزشی به بیمار ارائه آموزش  

خواست از بیمار جهت بازگویی مطالب یادگرفته شده)بازخورد آموزشی( توسط پرستاردر  

توسط پرستار پرستاري حین بستري با مشاهده عملکرد بیمار در مراقبت هاي اثربخشی آموزش ارزیابی و  

 بلی

 خیر



 عنوان فرایند: S/QI/PR/6/01 کد:

 آموزش خود مراقبتی به بیمار

 

 02/9/79 تاریخ بازنگری :

 02/9/79تاریخ ابالغ: 

 نوع فرایند: اصلي دامنه: بخش هاي باليني صاحب فرایند: کليه بخش هاي بستري

 ورودي)درونداد(:  بيمار خروجي)برونداد(: بيماري که آموزش اثربخش دریافت کرده خود مراقبتياثربخشي آموزشهاي  شاخص فرایند: درصد 

هدف:  دریافت آموزش اثربخش و به تبع  تسریع در روند بهبودي، کوتاه شدن دوره نقاهت و کاهش هزینه  ه بيمارب مسئول پایش: مسئول آموزش

 نحوه پایش: تکميل چک ليست اثربخشي آموزشي هاي درمان

 

 

 :ابالغ کننده

 دکتر امجد کیانی

 )مدیرعامل بیمارستان(

 :تایید کننده

 ول فنی(دکتر محمد رحیم بصیرت)معاون درمان/ مسئ

 مریم مظاهری)مدیرپرستاری(

 تهیه کننده:

 منصوره مجلسی )مسئول بهبود کیفیت(

 مینا محمدی)مسئول آموزش به بیمار(

11 

 الف

سالمت همگانی یا رابطین ا فرهنگ و زبان بیمار توسط مسئول آموزش ارائه آموزش هاي پرستاري مطابق برنامه حین ترخیص و بازگویی آموزش هاي پزشکی ب

 ( و درج در پرونده بیماردر فرم آموزش بیمار )تا ترخیص )در گزارش اولیه پرستاري(ثبت آموزش هاي بیمار از بدو ورود

 توسط پرستار

، پیگیري درمان و مراقبت هاي دارویی توسط پزشک معالج ین ترخیص به بیمار جهت مراقبت در منزلارائه آموزش هاي پزشکی ح  

سالمت همگانی ارزیابی اثربخشی آموزشی بر اساس چک لیست توسط مسئول آموزش  

ارائه اقدام اصالحی/برنامه بهبود به کمیته پایش و سنجش کیفیت و 

و همکاري مسئول بهبود  سالمت همگانی پایش توسط مسئول آموزش

 کیفیت



 عنوان فرایند: S/QI/PR/7/01 کد:

 تزریق خون و فراورده های خونی

 

 02/9/79تاریخ بازنگری : 

 02/9/79تاریخ ابالغ: 

 نوع فرایند: اصلي دامنه: بخش هاي باليني تاران، آزمایشگاهصاحب فرایند: بانک خون، پرس

 به کل تزریق خون   PC شاخص فرایند: درصد عوارض 
 ورودي)درونداد(: بيمار خروجي)برونداد(: تزریق صحيح خون و فراورده خوني 

 مسئول پایش:مسئول بانک خون 

 زریق صحيح خون و فراورده هاي خونهدف: ت بررسي فرم گزارش دهي عوارض تزریق خوننحوه پایش: 
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ت خون یا فراورده خونی و میزان آن ثبت درخواس

 در پرونده بیمار توسط پزشک

 منشی یا کمک بهیارگرفتن نمونه خون و ارسال آن به بانک خون به همراه فرم درخواست خون توسط 

 چک کردن دستور پزشک توسط پرستار و ثبت در کاردکس با حضور و امضا پرستار دوم 

(  توسط پرستار و تایید توسط پزشک معالجسفیدسبز و تکمیل فرم درخواست خون در دوبرگ )   

آماده نمودن فرآورده خونی مورد نیاز به همراه فرم نظارت بر تزریق خون ) برگه سفید و صورتی( 

 توسط پرسنل بانک خون

 اخذ رضایت آگاهانه از بیمار جهت تزریق خون توسط پزشک و پرستار 

 وسط پرسنل بانک خونبیمار ت کراس مچ, RH،تعیین گروه خونی

 اطالع به بخش جهت دریافت فرآورده خونی و فرم نظارت بر تزریق خون توسط پرسنل بانک خون

 الف

درخواست خون آیا 

؟اورژانسی است  

گرفتن نمونه خون و ارسال آن به بانک خون به همراه 

 منشی یا کمک بهیار فرم درخواست خون توسط

 آبی)اورژانسی(برگ تکمیل فرم درخواست خون در 

 توسط پرستار و تایید توسط پزشک معالج

بیمار توسط پرسنل بانک خون تعیین گروه خونی  

آماده نمودن فرآورده خونی به همراه فرم نظارت بر تزریق 

  توسط پرسنل بانک خون خون)برگه سفید و صورتی(

  انجام مرحله اول کراس مچ فراورده خونی آماده به ارسال به بخش

ع به بخش جهت قط  تزریق اطال

خون به بیمار در صورت مطلوب 

 نبودن نتیجه کراس مچ

 بلی خیر

 



 عنوان فرایند: S/QI/PR/7/01 کد:

 تزریق خون و فراورده های خونی

 
 02/9/79تاریخ بازنگری : 

 02/9/79تاریخ ابالغ: 

 نوع فرایند: اصلي دامنه: بخش هاي باليني صاحب فرایند: بانک خون، پرستاران، آزمایشگاه

 ورودي)درونداد(: بيمار خروجي)برونداد(: تزریق صحيح خون و فراورده خوني  به کل تزریق خون  PC ارض شاخص فرایند: درصد عو

بررسي فرم گزارش دهي عوارض تزریق نحوه پایش: 

 خون

 هدف: تزریق صحيح خون و فراورده هاي خون

 

 

 :ابالغ کننده

 دکتر امجد کیانی

 )مدیرعامل بیمارستان(

 :تایید کننده

 رحیم بصیرت)معاون درمان/ مسئول فنی( دکتر محمد

 دکتر منیره حاجاتی)مسئول فنی آزمایشگاه(

 مریم مظاهری)مدیرپرستاری(

 تهیه کننده:

 منصوره مجلسی )مسئول بهبود کیفیت(

 مریم مدنی زاده)مسئول بانک خون(
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 الف

 تزریق خون به بیمار با حضور پرستار دوم 

 کنترل وضعیت همودینامیک بیمار توسط پرستار  و ثبت عوارض در فرم

قط  انفوزیون در صورت بروز واکنش و اطالع 

ا پزشک درخواست کننده خون یبه پزشک 

 توسط پرستاراورژانس 
آیا بیمار به تزریق 

 خون واکنش داد؟

ثبت نام فراورده، حجم، شیوه تزریق، ساعت 

شروع و اتمام تزریق، داشتن یا نداشتن عارضه 

 در گزارش پرستاري و تایید توسط پرستار دوم
عودت خون و فرم نظارت بر تزریق خون به بانک 

مهر و امضا و  خون و تکمیل فرم عوارض خون

 ساعت 24پزشک همووژیالنس در عرض 

انجام دستورات پزشک توسط پرستار و 

 ثبت در گزارش پرستاري

 و تحویل به پرستار ) کلدباکس(در ظرف مخصوص کمک بهیاردریافت فرآورده خونی فرم نظارت بر تزریق خون توسط 

مهر و امضاي فرم مربوطه تطبیق برچسب کیسه خون توسط پرستاربیمار با حضور پرستار دوم و  

 تکمیل فرم نظارت بر تزریق خون توسط دو پرستار و ارسال فرم صورتی به بانک خون

 برقراري راه وریدي مناسب توسط پرستار  

 خیر

 بلی



  

 عنوان فرایند: S/QI/PR/8/01 کد:

 مشاوره

 
 02/9/79تاریخ بازنگری : 

 02/9/79ابالغ:  تاریخ

 نوع فرایند: اصلي دامنه: بخش هاي باليني پزشکان متخصص، معاون درمانصاحب فرایند: 

 دستور مشاورهورودي)درونداد(:  انجام مشاوره در کمترین زمانخروجي)برونداد(:  شاخص فرایند:ميانگين زماني حضور پزشک مشاور

 حضور به موقع مشاور و ثبت دستورات مراقبتي الزم و تسریع در روند درمانهدف:  بررسي فرمهاي محدوده زمانينحوه پایش: 

 

 :ابالغ کننده

 دکتر امجد کیانی

 )مدیرعامل بیمارستان(

 :تایید کننده

 دکتر محمد رحیم بصیرت

 )معاون درمان/ مسئول فنی(

 تهیه کننده:

 مریم مظاهری)مدیرپرستاری(

 منصوره مجلسی )مسئول بهبود کیفیت(
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 انجام مشاوره توسط پزشک آنکال بصورت حضوري

دهد؟آیا پزشک پاسخ می  

 توسط پرستار تماس مجدد با پزشک

دهد؟سخ میآیا پزشک پا  

 اطالع به سوپروایزر و تماس با پزشک توسط سوپروایزر

اطالع به معاون درمان و تماس با پزشک غیرآنکال توسط معاون 

 درمان

 ویزیت بیمار توسط پزشک غیر آنکال و تکمیل برگه مشاوره

اجراي دستورات توسط پرستار پس از تایید پزشک معالج و 

 ثبت در گزارش پرستاري

تایج تحلیل میانگین فاصله زمانی مشاوره در کمیته طرح ن

 مدیران ارشد

 برخورد با پزشک خاطی

 خیر
 بلی

 بلی

 خير

 بلی

تکمیل برگه درخواست توسط پزشک 

 معالج و تعیین نوع مشاوره 

 طرح نتایج تحلیل میانگین فاصله زمانی مشاوره در کمیته بهبود

ضور پزشک در بررسی میانگین فاصله زمانی تماس تا ح

 پایان ماه

 اجراي دستورات توسط پرستار و ثبت در گزارش پرستاري

 تایید دستورات پزشک مشاور توسط پزشک معالج

 تکمیل برگه مشاوره توسط پزشک مشاور

تخطی  ،مکاتبه با پزشکانی که از زمان استاندارد انجام مشاوره

 ر صورت تکرار داشته یا بر بالین حضور نداشته اند و کسر کارانه د

 دهد؟آیا پزشك پاسخ می

 خير

تماس با پزشک مربوطه توسط پرستار و اطالع رسانی 

 درخواست مشاوره



 عنوان فرایند: S/QI/PR/9/01 کد:

 دارودهی

 
 02/9/79تاریخ بازنگری : 

 02/9/79تاریخ ابالغ: 

 نوع فرایند: اصلي دامنه: بخش هاي باليني بخشهاي بالينيصاحب فرایند: 

درصد آگاهي پرستاران از اصول شاخص فرایند: 

 صحيح دارودهي

 بيمارورودي)درونداد(: افت کرده استبيماري که داروي صحيح دریخروجي)برونداد(: 

 دارودهي صحيح و ایمنهدف:  8Rightبررسي نتایج آزمون نحوه پایش: 
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 خیر بله

آیا پزشک شرایط خاصي را براي 

دادن دارو به بيمار تعيين کرده؟ 

 است؟

تفاده توسط پرستارواردکردن دستورات پزشک از پرونده  بيمار به کاردکس وکنترل دستور پزشک از نظر نوع دارو و روش استفاده وشرایط خاص دارودهي و زمان اس  

ي که استفاده ميشودنوشتن کارت دارویي براساس کاردکس براي هر بيمار ) نام دارو، دوز، روش استفاده و ساعت( وشرایط خاص داروی  

 براي هر بيمار توسط پرستار Right 8آماده کردن داروها برا ساس کارت دارویي و رعایت اصول 

سایي بيمار با استفاده از تطبيق دستبند شناسایي بيمار با کارت دارویي توسط پرستار شنا  

شناسایي بيمار با پرسيدن نام ونام خانوادگي از بيمار و یا همراه بيمار و تطبيق با کارت 

 دارو 

 آموزش به بيمار در مورد نوع دارو و عوارض شایع آن توسط پرستار

مورد سابقه حساسيت دارویي توسط پرستارپرسش از بيمار در   

 مطابقت مجدد دارو و کارت دارویي با برچسب دارو توسط پرستار

 آماده کردن دارو بر بالين بيمار و کنترل

Iv line بيمار از نظرفلبيت توسط پرستار 

 

 تجویز داروي مورد نياز به بيمار توسط پرستار

 

ل شرایط مورد نظر پزشک توسط پرستارکنتر  

آیا دارودهاي انجام 

 گیرد؟ 

ثبت در پرونده بيمار با ذکر 

 شرایط

 الف

 بله

 خیر

 چک کردن دستور کتبي داروي تجویزي پزشک توسط پرستار



 عنوان فرایند: S/QI/PR/9/01 کد:

 دارودهی

 
 02/9/79تاریخ بازنگری : 

 02/9/79تاریخ ابالغ: 

 نوع فرایند: اصلي دامنه: بخش هاي باليني بخشهاي بالينيصاحب فرایند: 

درصد آگاهي پرستاران از اصول شاخص فرایند: 

 صحيح دارودهي

 بيمارورودي)درونداد(: بيماري که داروي صحيح دریافت کرده استرونداد(: خروجي)ب

 دارودهي صحيح و ایمنهدف:  8Rightبررسي نتایج آزمون نحوه پایش: 

 

 

 :ابالغ کننده

 دکتر امجد کیانی

 )مدیرعامل بیمارستان(

 :تایید کننده

 دکتر محمد رحیم بصیرت

 (ایمنی)معاون درمان/ مسئول 

 

 ری)مدیر پرستاری(مریم مظاه

 تهیه کننده:

 مرجان آراسته )کارشناس هماهنگ کننده ایمنی(

 منصوره مجلسی )مسئول بهبود کیفیت(
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آیا بيمار به داروي تجویز شده 

 واکنش نشان داده است؟

قطع دارو و اطالع به پزشک و انجام 

و ADR م الزم و ثبت در  فرم اقدا

 ثبت اقدامات در پرونده بيمار
 

پایان دارودهي وثبت اقدامات در 

 پرونده بيمار

 

 الف

 بله خیر



 عنوان فرایند: S/QI/PR/10/01 کد:

 رسیدگی به شکایات

 
 02/9/79تاریخ بازنگری : 

 02/9/79تاریخ ابالغ: 

مسئولين بخشها/واحدها/مسئول صاحب فرایند: 

 سيدگي به شکایات/سوپروایزرین بالينير
 نوع فرایند: اصلي کل بيمارستان دامنه: 

 شکایت بيمارورودي)درونداد(: شکایات رسيدگي شدهخروجي)برونداد(:   درصد شکایات رسيدگي شدهشاخص فرایند:

 ایتمندي مراجعينرسيدگي سریع تر به شکایات بيماران و افزایش سطح رضهدف:  بررسي فرمهاي شکایاتنحوه پایش: 
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بررسی شکایت توسط 

 مسئول بخش/واحد

آیا شکایت در ساعات 

اداري و ردز غیر تعطیل 

 است؟

 بررسی شکایت توسط مسئول شیفت

آیا شکایت قابل 

 حل است؟

آیا شکایت قابل 

است؟حل   

 جلب رضایت شاکی

شیفت ارجاع فرد شاکی به سوپروایزر  

تکمیل فرم رسیدگی به شکایات و 

 رسیدگی

آیا شکایت قابل 

 حل است؟

اس با مدیر/معاون درمان و ... توسط سوپروایزرتم  

 ارجاع فرد شاکی به واحد رسیدگی به شکایات

تکمیل فرم و بررسی شکایت توسط 

 مسئول رسیدگی به شکایات

آیا مورد شکایت 

 اورژانسی است؟

اولویت بندي شکایات با توجه به 

 شدت و حدت

 الف

 ارائه ي بازخورد به شاکی و راهنمایی به مراج  زیربط

ثبت مورد شکایت توسط 

مسئول رسیدگی به 

 شکایات در فرم مربوطه

پیگیري فوري مورد 

شکایت توسط مسئول 

 رسیدگی به شکایات

 بله خیر

 بله خیر

 خیر

 بله بله

 خیر

 بله

 خیر

 خیر

 بله

آیا شکایت حضوري 

 اعالم شده است؟ 

اعالم شکایت یا ثبت در 

 سایت، صندوق و ...

بررسی و پیگیري 

شکایت توسط مسئول 

 رسیدگی به شکایات

 اعالم شکایت



 عنوان فرایند: S/QI/PR/10/01 کد:

 رسیدگی به شکایات

 
 02/9/79تاریخ بازنگری : 

 02/9/79تاریخ ابالغ: 

مسئولين بخشها/واحدها/مسئول صاحب فرایند: 

 رسيدگي به شکایات/سوپروایزرین باليني
 نوع فرایند: اصلي کل بيمارستان دامنه: 

 شکایت بيمارورودي)درونداد(: شکایات رسيدگي شدهخروجي)برونداد(:   د شکایات رسيدگي شدهدرصشاخص فرایند:

 رسيدگي سریع تر به شکایات بيماران و افزایش سطح رضایتمندي مراجعينهدف:  بررسي فرمهاي شکایاتنحوه پایش: 

 

 ابالغ کننده:

 دکتر امجد کیانی

 )مدیرعامل بیمارستان(

 تایید کننده:

 محمد رحیم بصیرت )مسئول فنی(دکتر 

 فاطمه نصر)مدیر بیمارستان(

 مریم مظاهری)مدیر پرستاری(

 

 تهیه کننده:

 منصوره مجلسی )مسئول بهبود کیفیت(

 مینا محمدی)مسئول رسیدگی به شکایات(
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 الف

بررسی موارد شکایات در کمیته هاي 

 بیمارستانی

 ارائه ي بازخورد به شاکی

آیارضایت شاکی 

 حاصل شده است؟

 راهنمایي شاکي به مراجع ذي صالح

ثبت نتیجه در فرم مربوطه 

 و دفتر

جلب رضایت 

شاکی و ثبت در 

به  دفتر رسیدگی

 شکایات
 خیر

 بله
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02 

 عنوان فرایند: S/QI/PR/11/01 کد:

 

 پیگیری خطاهای پزشکی و تحلیل گزارش

 

 02/9/79تاریخ بازنگری : 

 02/9/79تاریخ ابالغ: 

 شناس ایمني، پرستاران و کادر پزشکيرصاحب فرایند:کا

 در ماه شده تعداد خطاهاي گزارش ص فرایند:شاخ

 

 نوع فرایند: مدیریتي واحد ایمني بيمار  -دامنه:  بخش هاي باليني

ورودي)درونداد(: خطاي واقع شده در  خروجي)برونداد(: اقدام اصالحي کاهش بروز مجدد خطا

 بيمارستان

 مجدد خطا هاي واقع شده در بيمارستان و پيشگيري از بروز دیگر خطا ها هدف: کاهش بروز خطا دهي و دفاتر گزارش نحوه پایش:بررسي فرم ها

 ارائه مراقبتهاي پرستاري مطابق دستور پزشک

بیمارستاناطالع به کارشناس هماهنگ کننده ایمنی   

مطالعه پرونده وخالصه کردن سناریو جهت ارائه در کمیته 

 ایمنی

ثبت در آمار ماهانه 

 خطاهاي واق  شده

گزارش خطا با ثبت در دفاتر، فرم ها و صندوق تجارب یا 

 هماهنگ کننده ایمني بيمار کارشناس بيان شفاهي به

آیا خطاي گزارش شده 

یک خطاي واقع شده 

؟ است  

آیا خطا منجر به آسيب 

؟استبيمار شده    

خطاي بالقوه  ثبت بعنوان یک

 FMEAوانجام

فهرست کردن حاالت خطا و 
 شدت اثر و احتمال وقوع

 

 اطالع به پزشک جهت ویزیت بیماریا صدوردستورتلفنی

 خیر

 بلی

 بلی

 خیر

 الف

تدوین اقدام اصالحی جهت 

خطر احتمال کاهش  

جموعه خطاهاي گزارش شدهبررسی ودسته بندي م  

طرح درکمیته هاي 

اقدام  مربوطه و تدوین

اصالحی جهت کاهش 

 وقوع مجدد

 



 

 ابالغ کننده:

 دکتر امجد کیانی

 )مدیرعامل بیمارستان(

 تایید کننده:

 دکتر محمد رحیم بصیرت)مسئول ایمنی(

 

 مریم مظاهری)مدیر پرستاری(
 

 تهیه کننده:

 مرجان آراسته)کارشناس هماهنگ کننده ایمنی(

 ئول بهبود کیفیت(منصوره مجلسی )مس
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 عنوان فرایند: S/QI/PR/11/01 کد:

 

 پیگیری خطاهای پزشکی و تحلیل گزارش

 

 02/9/79تاریخ بازنگری : 

 02/9/79تاریخ ابالغ: 

 شناس ایمني، پرستاران و کادر پزشکيرصاحب فرایند:کا

 در ماه شده تعداد خطاهاي گزارش د:شاخص فراین

 

 نوع فرایند: مدیریتي واحد ایمني بيمار  -دامنه:  بخش هاي باليني

ورودي)درونداد(: خطاي واقع شده در  خروجي)برونداد(: اقدام اصالحي کاهش بروز مجدد خطا

 بيمارستان

 طا هاي واقع شده در بيمارستان و پيشگيري از بروز دیگر خطا هاهدف: کاهش بروز مجدد خ خطا دهي و دفاتر گزارش نحوه پایش:بررسي فرم ها

 استخراج اقدامات اصالحی ازمصوبات جلسه بمنظور کاستن احتمال بروزمجدد خطا

 

لین بخشهامسئوابالغ اقدامات اصالحی به   

 آتیمشابه تراک گذاري آموخته ها جهت پیشگیري از خطاهاي به اش

کیفیت بیمارستان وارد کردن اقدامات اصالحی در برنامه بهبود  

ها برنامه و تعيين ميزان تحقق پایش  فعاليت ها   

 الف

 RCA تخوان ماهی وتدوینتحلیل ریشه اي خطا و ترسیم فلوچارت اس

 تشکیل فوري کمیته مربوطه ) مرگ و میر، ایمنی یا دارو (
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 ابالغ کننده:

 دکتر امجد کیانی

 )مدیرعامل بیمارستان(

 تایید کننده:

 دکتر محمد رحیم بصیرت)مسئول ایمنی(

 

 مریم مظاهری)مدیر پرستاری(
 

 تهیه کننده:

 (سوپروایزر کنترل عفونت)کبری اکبرپور

 منصوره مجلسی )مسئول بهبود کیفیت(

 

02 

 عنوان فرایند: S/QI/PR/12/01 کد:

 هات شغلیپیگیری موارد مواج
 

 02/9/79تاریخ بازنگری : 

 02/9/79تاریخ ابالغ: 

 دامنه: بخش هاي پشتیبانی و بخش هاي بالینی صاحب فرایند: سوپروایزر کنترل عفونت

صد بروز نیدل استیک/درشاخص فرایند: درصد 

 مواجه با خون و ترشحات آلوده

 نوع فرایند: پشتیبانی خروجی)برونداد(: پرسنل حفاظت شده در برابر بیماري منتقله
 ورودي)درونداد(: فرد نیدل استیک شده مسئول پایش: سوپروایزر کنترل عفونت

 و حصول ایمنی و امنیت کاري هر چه بیشتر ارستانیهدف:  مراقبت ازپرسنل در برابر عفونت بیم نحوه پایش: بررسی چک لیست مواجهات شغلی

 خیر

 و نیدل سایر ترشحات بدن بیمار ،مواجهه باخون

 انجام اقدامات اولیه بعد از تماس)شستشو محل آسیب با آب روان و مای  صابون ، خودداري از فشار دادن موض (

سنل مواجهه یافتهو فرم گزارش حوادث در مواجهات شغلی توسط پر 9ثبت در فرم شماره   

 بله

 اطالع به سوپروایزر بالینی شیفت آیا در شیفت صبح بوده است؟

 تکمیل فرم گزارش حوادث در مواجهات شغلی 

 توسط سوپروایزر بالینی
 اطالع به سوپروایزر کنترل عفونت

 تکمیل فرم گزارش حوادث در مواجهات شغلی توسط سوپروایزر کنترل عفونت

مواجهه شدت و مای  نوع,  مواجهه نوع شامل یافته مواجهه فرد توسط ههمواج ارزیابی  

 گرفتن شرح حال از فرد مواجهه یافته در مورد سابقه واکسیناسیون توسط سوپروایزر کنترل عفونت یا بالینی

توسط کمک بهیار آزمایشگاهارسال نمونه خون فرد مواجه یافته و بیمار به   

در مورد یکی از  آیا نتیجه آزمایش بیمار

 سه بیماري مثبت بوده است؟

HCV مثبت   HBV مثبت   HCV مثبت   

 پیگیري بیمار در هفته هاي

هفته 02، 6، 1   

هماهنگی و تکمیل فرم ارجاع به مرکز 

مشاوره رفتاري جهت دریافت داروي 

 پروفیالکسی توسط سوپروایزر 

HBIGتزریق یک دوره  و یک دوره  

 واکسیناسیون کامل



 

 



 

 



 

 





 

 

 


