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ٍ اخذ  دعتَر جزاحی اٍرصاًغی ٍ الذاهبت السم

 اس بیوبر/ ٍلی لبًًَی *رضبیت آگبّبًِ

 پشؽه
 بیوبر بغتزی

و  جراحی اتمام فرآیند

 ادامه درمان و مراقبت

ّوزاُ ٍ اًتمبل بِ اتبق ٍ هذارن  بیوبروٌتزل 

  جزاحی

 اتبق عول پزعتبر

 

 اًجبم جزاحی

 پشؽه

 اًتمبلظ اس ثبت دعتَر پ ب بخؼ همصذتوبط ب

 ٍ بیَْؽی تَعط پشؽه جزاح

 پزعتبر ریىبٍری اتبق عول

اًتمبل وٌتزل ؽزایط بیوبر ٍ دعتَرات پزًٍذُ ٍ 

  بِ بخؼبب تجْیشات السم بیوبر 

 پزعتبر

بیوبراى بِ اتبق اًتمبل اٍلَیت بٌذی 

 عوللیغت  بز اعبط عول

 شؽهٍ پ هغئَل اتبق عول

طبك ّوبٌّگی بب توبط بب بخؼ 

 هغئَل اتبق عول

 اتبق عول هٌؾی

 جزاحیارعبل لیغت عول رٍس لبل اس 

 پزعتبر

 بب آهبدگی جزاحیهزاجعِ در رٍس 

 بیوبر

اخذ رضبیت آگبّبًِ اس 

 بیوبر/ ٍلی لبًًَی

 پشؽه

رضربیت  اخرذ   ،ٍجرَد دارد  غیز لببل جبرزاى یب عَارض عضَ  لطع وِ احتوبل هزي، ّبی پشؽىی فَریت  در هَارد* 

 ضزٍری ًوی ببؽذ. آگبّبًِ

آهبدگی بیوبر، تجْیشات اطویٌبى اس 

 ٍ هذارن در رٍس جزاحی

 پزعتبر

هزخصی  بِارعبل آهَسػ بِ بیوبر ٍ 

 تب رٍس جزاحی بب دعتَر پشؽه  هَلت

 پزعتبر

پزعتبر اتبق بیوبر بِ اتبق عول ٍ تحَیل بِ  اًتمبل

 ؽزح ٍضعیتهذارن السم ٍ تجْیشات ٍ بب  عول

 پزعتبر

 

 .ؽَدهی در عیغتن ثبت آى هل بّوزاُ بب عوٌغلی صَرت وٌغل ؽذى جزاحی در ّز یه اس هزاحل بعذی، در ** 

 بیمار کاندید عمل جراحی

 اورشانسی(جراحی الکتیو)غیر  جراحی اورشانسی

 

 دعتَرات ٍ ّوبٌّگی بب هٌؾی اتبق عول اجزای

 پزعتبر

 ّوبٌّگی بب هغئَل اتبق عول ٍ توبط بب بخؼ

 اتبق عول هٌؾی

 بیوبر عزپبیی

هبدگی آدعتَر جزاحی، تبریخ ٍ 

ّبی السم ٍ اخذ رضبیت آگبّبًِ 

 اس بیوبر/ ٍلی لبًًَی

 پشؽه

 دعتَرات، ارعبلی ٍ پیگیز اجزا

 س جزاحیرٍس لبل ا **لیغت عول

 پزعتبر

جزاحی،  جْتپزًٍذُ تؾىیل دعتَر 

 هبدگی ّبی السمٍ آ ، الذاهبتتبریخ

 پشؽه

دعتَرات ٍ ٍیشیت اجزا ٍ پیگیزی 

 هتخصص بیَْؽی)پزُ آپ(

 پزعتبر

:تبریخ ايلیه اثالغ 13/7/98  

:تبریخ آخریه ثبزوگری25/6/98  

:تبریخ آخریه اثالغ 13/7/98  

:تبریخ ثبزوگری ثعذی25/6/99  

PS/LM/09/00کذ سىذ: 

 



 بنستثیمبردر عمل جراحی فرآیىذ 

 اراک مرکس درمانی آموزشی ولی عصر)عج(

 

  

 در ثیمبرستبن عمل جراحی ضىبسىبمٍ فرآیىذ

 13/7/98تبریخ آخریه اثالغ:  13/7/98تبریخ ايلیه اثالغ:  PS/LM/09/00کذ سىذ: 

 25/6/99تبریخ ثبزوگری ثعذی:  25/6/98تبریخ آخریه ثبزوگری:  اصلیوًع فرآیىذ: 

 َذف:

 بل اس اًتمبل بِ اتبق عولبیوبر ل اتبق عول ٍ اطویٌبى اس آهبدگی ارائِ هزالبت ّبی جزاحی ٍ بیَْؽی ایوي،درهبى ٍ ارتمبء عطح عالهت بیوبراى، 

 اَذاف استراتژیک مرتجط:

خذهبت درهبًی، آهَسؽی ٍ پضٍّؾی، افشایؼ هیشاى رضبیتوٌذی هزاجعیي ٍ بیوبراى، افرشایؼ درآهرذ خربلص بیوبرعرتبى ٍ     ارتمبء ٍ بْبَد هغتوز ویفیت 

 ارتمبء بْزُ ٍری، حفظ ٍ ارتمبی ایوٌی بیوبر

 محذيدٌ فرآیىذ:
 ، اتبق عولبخؼ ّبی بغتزی، بخؼ اٍرصاًظ

 صبحت فرآیىذ:
 اتبق عولپشؽىبى، پزعتبراى، وبروٌبى 

 يريدی:
 جزاحیعول بیوبر وبًذیذ 

 خريجی:

 بیوبر جزاحی ؽذُ

 وبظر فرآیىذ:

 بیوبرعتبى، هذیز خذهبت پزعتبریٍ هذیزیت  ریبعت

 مىبثع ي ملسيمبت:
 ، خذهبت یب ووه پزعتبراى، بیوبراى(اتبق عولاًغبًی)پشؽىبى، پزعتبراى، وبروٌبى 

 (، تجْیشات اًتمبل بیوبررایبًِفزم پزُ آپ، فزم رضبیت آگبّبًِ، ، پزًٍذُ پشؽىیتجْیشاتی)

 ضبخص َب:
 درصذ اعوبل جزاحی وٌغل ؽذُ، درصذ هزي ٍ هیز بعذ اس عول جزاحی تعذاد اعوبل جزاحی،

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

ٍاحذ بْبَد ویفیت بب هؾبروت 

هغئَلیي ٍاحذّبی درهبًی ٍ 

 عَپزٍایشر اتبق عول

 اوبز هحغٌی

 (هذیز خذهبت پزعتبری)
 تین هذیزیت اجزایی بیوبرعتبى

 دوتز بٌْبم هحوَدیِ

 )ریبعت بیوبرعتبى(



 بنستثیمبردر عمل جراحی فرآیىذ 

 اراک مرکس درمانی آموزشی ولی عصر)عج(

 تعذاد اعمبل جراحیضىبسىبمٍ ضبخص 

 28/2/98تبریخ آخریه اثالغ:  14/4/97تبریخ ايلیه اثالغ:  FO/LM/12/01کذ سىذ: 

 20/2/99ثعذی:  تبریخ ثبزوگری 20/2/98تبریخ آخریه ثبزوگری:  اصلیوًع فرآیىذ: 

 گیری اوذازٌ ياحذ آيری جمع ديرٌ َذف معیبر ضبخص دامىٍ ضبخص عىًان

 جام شدهنا تعداد اعمال جراحی

 بخؼ ّبی بغتزی

 بخؼ اٍرصاًظ

 اتبق عول

 تعذاد هبّبًِ -

 ضبخص تعییه مجىبی ضبخص مًضًع ضبخص وًع

 اعتزاتضیهبزًبهِ  هذیزیتی غیز ببلیٌی ببلیٌی پیبهذی فزآیٌذی عبختبری
بزًبهِ بْبَد 

 ویفیت

 ضبخص اوتخبثی حیطٍ ضبخص کیفی اثعبد

 وبرایی اثزبخؾی رضبیتوٌذی ایوٌی
دعتزعی 

 عبدالًِ

هَلع بَدى بِ 

 خذهبت
 عولىزدی ای ًبهِبز اصلی فزآیٌذّبی

 ضبخص گیری اوذازٌ ي پبیص مسئًل
 آيری جمع مسئًل فرد

 دادٌ
 دَی گسارش وحًٌ دادٌ آيری گرد مىجع

 ویفیت بْبَد ٍاحذ

عَپزٍایشر اتبق عول 

هغئَل آهبر اطالعبت 

 عالهت
HIS 

عَپزٍایشر اتبق عول ٍ هغئَل 

 ٍاحذ آهبر اطالعبت عالهت

وویتِ پبیؼ ٍ ویفیت بْبَد

وویتِ عٌجؼ ویفیت)تحلیل(

 تین هذیزیت اجزایی)گشارػ(

ضبخص تعریف  تعذاد ول اعوبل جزاحی اًجبم ؽذُ در طَل یه هبُ 

ضبخص صًرت تعریف  تعذاد ول اعوبل جزاحی اًجبم ؽذُ در هذت یه هبُ  

ضبخص مخرج تعریف  - 

 تعذاد ول اعوبل جزاحی اًجبم ؽذُ در هذت یه هبُ ضبخص فرمًل

 ضبخص تحلیل تىبية ثبزخًرد ارایٍ تىبية ثبزخًرد ارایٍ وحًٌ

 ِبًهبّ عِ هبِّ گشارػ وتبی –بزگشاری جلغِ

 کىىذٌ تصًیت کىىذٌ تبییذ کىىذٌ تُیٍ

 تین هذیزیت اجزایی بیوبرعتبى ٍاحذ بْبَد ویفیت
 دوتز بٌْبم هحوَدیِ

 )ریبعت بیوبرعتبى(

 

  



 بنستثیمبردر عمل جراحی فرآیىذ 
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 درصذ اعمبل جراحی کىسل ضذٌضىبسىبمٍ ضبخص 

 28/2/98تبریخ آخریه اثالغ:  14/4/97تبریخ ايلیه اثالغ:  FO/LM/13/01کذ سىذ: 

 20/2/99تبریخ ثبزوگری ثعذی:  20/2/98تبریخ آخریه ثبزوگری:  اصلیوًع فرآیىذ: 

 گیری اوذازٌ ياحذ آيری جمع ديرٌ َذف معیبر ضبخص دامىٍ ضبخص عىًان

 درصد اعمال جراحی کنسل شده

 بخؼ ّبی بغتزی

 بخؼ اٍرصاًظ

 اتبق عول

 درصذ هبّبًِ -

 ضبخص تعییه مجىبی ضبخص مًضًع ضبخص وًع

 بزًبهِ اعتزاتضیه هذیزیتی غیز ببلیٌی ببلیٌی پیبهذی فزآیٌذی عبختبری
بزًبهِ بْبَد 

 ویفیت

 ضبخص اوتخبثی حیطٍ ضبخص کیفی اثعبد

 وبرایی اثزبخؾی رضبیتوٌذی ایوٌی
دعتزعی 

 عبدالًِ

هَلع بَدى بِ 

 خذهبت
 عولىزدی ای ًبهِبز اصلی فزآیٌذّبی

 ضبخص گیری اوذازٌ ي پبیص مسئًل
 آيری جمع مسئًل فرد

 دادٌ
 دَی گسارش وحًٌ دادٌ آيری گرد مىجع

 ویفیت بْبَد ٍاحذ

 عَپزٍایشر اتبق عول

هغئَلیي بخؼ ّبی 

 بغتزی ٍ اٍرصاًظ
HIS 

عَپزٍایشر اتبق عول ٍ هغئَلیي 

  بخؼ ّبی بغتزی ٍ اٍرصاًظ

وویتِ ویفیت بْبَد ٍاحذ

پبیؼ ٍ عٌجؼ 

وویتِ تین ویفیت)تحلیل(

 هذیزیت اجزایی)گشارػ(

ضبخص تعریف  بِ تعذاد ول اعوبل جزاحی هَجَد در لیغت عول در طَل یه هبُدرصذ اعوبل جزاحی وٌغل ؽذُ  

ضبخص صًرت تعریف  تعذاد اعوبل جزاحی وٌغل ؽذُ در هذت یه هبُ  

ضبخص مخرج تعریف  تعذاد ول اعوبل جزاحی هَجَد در لیغت عول در ّوبى هبُ 

 ضبخص فرمًل

 تعذاد اعوبل جزاحی وٌغل ؽذُ در هذت یه هبُ

100 × 

 اعوبل جزاحی هَجَد در لیغت عول)وٌغل ٍ اًجبم ؽذُ( در ّوبى هبُتعذاد ول 

 ضبخص تحلیل تىبية ثبزخًرد ارایٍ تىبية ثبزخًرد ارایٍ وحًٌ

 ِبًهبّ عِ هبِّ گشارػ وتبی –بزگشاری جلغِ

 کىىذٌ تصًیت کىىذٌ تبییذ کىىذٌ تُیٍ

 تین هذیزیت اجزایی بیوبرعتبى ٍاحذ بْبَد ویفیت
 هحوَدیِدوتز بٌْبم 

 )ریبعت بیوبرعتبى(
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 ل جراحیعم درصذ مرگ ي میر ثعذ ازضىبسىبمٍ ضبخص 

 28/2/98تبریخ آخریه اثالغ:  14/4/97تبریخ ايلیه اثالغ:  FO/LM/14/01کذ سىذ: 

 20/2/99تبریخ ثبزوگری ثعذی:  20/2/98تبریخ آخریه ثبزوگری:  اصلیوًع فرآیىذ: 

 گیری اوذازٌ ياحذ آيری جمع ديرٌ َذف معیبر ضبخص دامىٍ ضبخص عىًان

   میسان مرگ و میر بعد از عمل جراحی

 بخؼ ّبی بغتزی

 بخؼ اٍرصاًظ

 اتبق عول

 درصذ هبّبًِ درصذ 1ووتز اس 

 ضبخص تعییه مجىبی ضبخص مًضًع ضبخص وًع

 بزًبهِ اعتزاتضیه هذیزیتی غیز ببلیٌی ببلیٌی پیبهذی فزآیٌذی عبختبری
بزًبهِ بْبَد 

 ویفیت

 ضبخص اوتخبثی حیطٍ ضبخص کیفی اثعبد

 وبرایی اثزبخؾی رضبیتوٌذی ایوٌی
دعتزعی 

 عبدالًِ

هَلع بَدى بِ 

 خذهبت
 عولىزدی ای ًبهِبز اصلی فزآیٌذّبی

 ضبخص گیری اوذازٌ ي پبیص مسئًل
 آيری جمع مسئًل فرد

 دادٌ
 دَی گسارش وحًٌ دادٌ آيری گرد مىجع

 ویفیت بْبَد ٍاحذ

 ٍ هیزدبیز وویتِ هزي 

 عَپزٍایشر اتبق عول

هغئَلیي بخؼ ّبی 

 بغتزی ٍ اٍرصاًظ

HIS 

هغئَلیي  ،عَپزٍایشر اتبق عول

ٍ  بخؼ ّبی بغتزی ٍ اٍرصاًظ

 ٍاحذ  دبیز وویتِ هزي ٍ هیز

وویتِ پبیؼ ٍ ویفیت بْبَد

وویتِ عٌجؼ ویفیت)تحلیل(

 تین هذیزیت اجزایی)گشارػ(

ضبخص تعریف  
در فبصلِ دُ رٍس بعذ اس عول جزاحی بِ تعذاد ول اعوبل جزاحی اًجربم   غیز هٌتظزُدرصذ تعذاد ول فَت ؽذگبى بِ صَرت 

 ؽذُ در طَل یه هبُ

ضبخص صًرت تعریف  در فبصلِ دُ رٍس بعذ اس عول جزاحی در هذت یه هبُ  غیز هٌتظزُتعذاد ول فَت ؽذگبى بِ صَرت  

ضبخص مخرج تعریف  اعوبل جزاحی اًجبم ؽذُ در ّوبى هبُتعذاد ول  

 ضبخص فرمًل

 در فبصلِ دُ رٍس بعذ اس عول جزاحی در هذت یه هبُ غیز هٌتظزُتعذاد ول فَت ؽذگبى بِ صَرت 

100 × 

 تعذاد ول اعوبل جزاحی اًجبم ؽذُ در ّوبى هبُ

 ضبخص تحلیل تىبية ثبزخًرد ارایٍ تىبية ثبزخًرد ارایٍ وحًٌ

 ِبًهبّ عِ هبِّ گشارػ وتبی –بزگشاری جلغِ

 کىىذٌ تصًیت کىىذٌ تبییذ کىىذٌ تُیٍ

 تین هذیزیت اجزایی بیوبرعتبى ٍاحذ بْبَد ویفیت
 دوتز بٌْبم هحوَدیِ

 )ریبعت بیوبرعتبى(

 


