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 بله

 خیر

  بیوار در بخؼ پذیزػ

 پزعتار

 دستور بستری بیمارثبت 

A 

 هزاقبتیدرهاًی ٍ ارسیابی اٍلیِ ٍ تذٍیي بزًاهِ 

 پزعتارپشؽک/ 

 هزاقبتی درهاًی ٍتؾخیصی، بزًاهِ ّای  اجزا ٍ پیگیزی

 پزعتارپشؽک/ 

 ٍ رسیابی ٍ باسًگزی هغتوز بزًاهِ درهاًیا

 بیوار هزاقبتی تا سهاى بْبَدی

 / عایز کارکٌاى بالیٌی پشؽک/ پزعتار

اًتقال بِ  بِ آیا بیوار ًیاس

 ؟عزٍیظ دیگزی دارد

انتقال/  /ترخیصثبت دستور 

 توسط پسشک بیمار اعسام

 ؽٌاعایی ٍ رعیذگی بِ ًیاسّای تغذیِ ای 

 پزعتار/ پشؽک/ کارؽٌاط تغذیِ

 ؽٌاعایی ٍ رعیذگی بِ ًیاسّای هذدکاری 

 / عَپزٍایشرپزعتار/ هذدکار

 هزاقبت ّای پزعتاری

 دارٍدّی

 

 آهَسػ ّای بذٍ ٍرٍد بِ بخؼ

 پزعتار

 حیي بغتزیآهَسػ ّای 

 / پشؽک/ عایز کارکٌاى بالیٌیپزعتار

 ّا تصَیز بزداری

 

 آسهایؾات

 

 عایز اقذاهات تؾخیصی

 فیشیَتزاپی

 
 هؾاٍرُ ّا

 
 جزاحی

 
 ارسیابی ٍضعیت تغذیِ ای

 
 پشؽکی ّای ٍیشیت

 

 بِ بخؼ دیگزاًتقال 

 دیگز اًتقال بِ هزکش

 اعشام بِ خارج اس اعتاى

A 

B 

C 

B 

C 

 آهَسػ ّای حیي تزخیص

 پزعتار/ پشؽک/ عایز کارکٌاى بالیٌی

 اقذاهات احیا

 

:تاریخ اولین ابالغ 13/7/98  

:تاریخ آخرین بازنگری25/6/98  

:تاریخ آخرین ابالغ 13/7/98  

:تاریخ بازنگری بعدی25/6/99  

PS/LM/01/00کد سند: 

 



 ارائه خدمات بستریفرآیند 

 اراک مرکس درمانی آموزشی ولی عصر)عج(

 

 فرآیند ارائه خدمات بستریشناسنامه 

 13/7/98تاریخ آخرین ابالغ:  13/7/98تاریخ اولین ابالغ:  PS/LM/01/00کد سند: 

 22/6/99تاریخ بازنگری بعدی:  22/6/98تاریخ آخرین بازنگری:  اصلینوع فرآیند: 

 هدف:

 بیوارعتاى، ارتقای بْزُ ٍری بیوارعتاىدرهاى ٍ ارتقاء عطح عالهت هزاجعیي بِ بیوارعتاى، هذیزیت تخت ّای هَجَد در 

 اهداف استراتژیک مرتبط:

اى ٍ ارتقاء ٍ بْبَد هغتوز کیفیت خذهات درهاًی، آهَسؽی ٍ پضٍّؾی، افشایؼ هیشاى رضایتوٌذی هزاجعیي ٍ بیواراى، افزشایؼ درآهزذ خزالص بیوارعزت    

 ارتقاء بْزُ ٍری، حفظ ٍ ارتقای ایوٌی بیوار

 محدوده فرآیند:
  پؾتیباًی ، کلیِ ٍاحذّای پاراکلیٌیک ٍ، اتاق عولبغتزی، بخؼ اٍرصاًظ بخؼ ّای

 صاحب فرآیند:
 ٍاحذّای پاراکلیٌیک ٍ پؾتیباًیپشؽکاى، پزعتاراى، کارکٌاى تین رّبزی ٍ هذیزیت بیوارعتاى، 

 ورودی:
 بیواراى بغتزی

 خروجی:

 بیواراى تحت درهاى قزار گزفتِ ٍ تزخیص ؽذُ

 ناظر فرآیند:

 ریاعت ٍ هذیزیت بیوارعتاى، هذیز خذهات پزعتاری

 منابع و ملسومات:
 ، بیواراى(بیوارعتاىکارکٌاى  کلیِاًغاًی)

 (کلیِ تجْیشات بیوارعتاًیتجْیشاتی)

 شاخص ها:
- 

 زیر فرآیندها:
 فیشیَتزاپیپذیزػ، تزخیص، عول جزاحی، آسهایؾات، تصَیزبزداری، دارٍدّی، فزآیٌذ 

 ابالغ کننده: تصویب کننده: تایید کننده: تهیه کننده:

 ٍاحذ بْبَد کیفیت
 اکبز هحغٌی

 (هذیز خذهات پزعتاری)
 تین هذیزیت اجزایی بیوارعتاى

 دکتز بٌْام هحوَدیِ

 )ریاعت بیوارعتاى(


