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 ثیمبران پذیزش فزآیىذ ضىبسىبمٍ 

 13/7/98تبریخ آخزیه اثالغ:  13/7/98تبریخ ايلیه اثالغ:  PS/LM/03/00: سىذکذ 

 25/6/99تبریخ ثبسوگزی ثعذی:  25/6/98تبریخ آخزیه ثبسوگزی:  اصلیوًع فزآیىذ: 

 َذف:

هذیزیت تخت ّابی هَجاَد در   درهبى ٍ ارتقبء عطح عالهت هزاجؼیي بِ بیوبرعتبى، اٍلَیت بٌذی رعیذگی بِ بیوبراى بب تَجِ بِ عطح بٌذی اعتبًذارد، 

 بیوبرعتبى، ارتقبی بْزُ ٍری بیوبرعتبى

 اَذاف استزاتژیک مزتجط:

بى ٍ ارتقبء ٍ بْبَد هغتوز کیفیت خذهبت درهبًی، آهَسؽی ٍ پضٍّؾی، افشایؼ هیشاى رضبیتوٌذی هزاجؼیي ٍ بیوبراى، افاشایؼ درآهاذ خابلص بیوبرعات    

 ارتقبء بْزُ ٍری

 محذيدٌ فزآیىذ:
 ، درهبًگبُ عزپبیی، کلیٌیک تخصصیبغتزی، بخؼ اٍرصاًظبخؼ ّبی 

 صبحت فزآیىذ:
 کبرکٌبى پذیزػ)ٍاحذ هذیزیت اطالػبت عالهت(پشؽکبى، پزعتبراى، 

 يريدی:
 بیوبراى)هزاجؼیي بِ بیوبرعتبى(

 خزيجی:

 بیوبراى تحت درهبى قزار گزفتِ

 وبظز فزآیىذ:

 ، هذیز خذهبت پزعتبریبیوبرعتبىٍ هذیزیت ریبعت 

 مىبثع ي ملشيمبت:
 اطالػبت عالهت ٍ حغببذاری، بیوبراى(هذیزیت اًغبًی)پشؽکبى، پزعتبراى، عبیز کبرکٌبى ٍاحذّبی تؾخیصی ٍ درهبًی، کبرکٌبى ٍاحذ 

 ، رایبًِ، تجْیشات تؾخیصی ٍ درهبًی(115تجْیشاتی)ًغخِ دعتَر بغتزی پشؽک، پزًٍذُ هَقت ٍ بغتزی، فزم تزیبص، فزم ارجبع اٍرصاًظ 

 ضبخص َب:
 هیشاى پذیزػ بیوبر

 اثالغ کىىذٌ: تصًیت کىىذٌ: تبییذ کىىذٌ: تُیٍ کىىذٌ:

ٍاحذ بْبَد کیفیت بب هؾبرکت 

هغئَلیي ٍاحذّبی درهبًی ٍ هغئَل 

 اطالػبت عالهت هذیزیت ٍاحذ

 اکبز هحغٌی

 (هذیز خذهبت پزعتبری)
 تین هذیزیت اجزایی بیوبرعتبى

 دکتز بٌْبم هحوَدیِ

 بیوبرعتبى()ریبعت 
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 تعذاد ثیمبران پذیزش ضذٌضىبسىبمٍ ضبخص 

 28/2/98تبریخ آخزیه اثالغ:  14/4/97تبریخ ايلیه اثالغ:  FO/LM/03/01ذ: سىکذ 

 20/2/99تبریخ ثبسوگزی ثعذی:  20/2/98تبریخ آخزیه ثبسوگزی:  اصلیوًع فزآیىذ: 

 گیزی اوذاسٌ ياحذ آيری جمع ديرٌ َذف معیبر ضبخص دامىٍ ضبخص عىًان

 تعذاد بیماران پذیزش ضذه

 کلیِ بخؼ ّبی بغتزی

 بخؼ اٍرصاًظ

 عزپبیی درهبًگبُ

 کلیٌیک تخصصی

 ٍاحذ هذیزیت اطالػبت عالهت

 تؼذاد ماهانه -

 ضبخص تعییه مجىبی ضبخص مًضًع ضبخص وًع

 کیفیتبزًبهِ بْبَد  بزًبهِ اعتزاتضیک هذیزیتی غیز ببلیٌی ببلیٌی پیبهذی فزآیٌذی عبختبری

 ضبخص اوتخبثی حیطٍ ضبخص کیفی اثعبد

 کبرایی اثزبخؾی رضبیتوٌذی ایوٌی
دعتزعی 

 ػبدالًِ

هَقغ بَدى بِ 

 خذهبت
 ػولکزدی ای ًبهِبز اصلی فزآیٌذّبی

 ضبخص گیزی اوذاسٌ ي پبیص مسئًل
 آيری جمع مسئًل فزد

 دادٌ
 دَی گشارش وحًٌ دادٌ آيری گزد مىجع

 کیفیت ٍاحذ بْبَد
آهبر اطالػبت هغئَل 

 عالهت
HIS 

 دفبتز آهبر

 ،هغئَلیي بخؼ ّبی بغتزی

 HIS، کلیٌیک درهبًگبُ، اٍرصاًظ،

 اطالػبت  هغئَل آهبر

 بْبَد ٍاحذ عالهت

کویتِ پبیؼ ٍ عٌجؼ کیفیت

کویتِ تین )تحلیل(کیفیت

 )گشارػ(هذیزیت اجزایی

ضبخص تعزیف  تؼذاد بیوبراى پذیزػ ؽذُ در طَل یک هبُ 

ضبخص صًرت تعزیف  تؼذاد بیوبراى پذیزػ ؽذُ در هذت یک هبُ  

ضبخص مخزج تعزیف  - 

 تؼذاد بیوبراى پذیزػ ؽذُ در هذت یک هبُ ضبخص فزمًل

 ضبخص تحلیل تىبية ثبسخًرد ارایٍ تىبية ثبسخًرد ارایٍ وحًٌ

 هبّبًِ عِ هبِّ گشارػ کتبی –بزگشاری جلغِ

 کىىذٌ تصًیت کىىذٌ تبییذ کىىذٌ تُیٍ

 بیوبرعتبى تین هذیزیت اجزایی بْبَد کیفیت ٍاحذ
 دکتز بٌْبم هحوَدیِ

 (ریبعت بیوبرعتبى)

 


