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 فیسیَتراپی ٍ تکویل فرم درخَاظتثبت دظتَر 

 پسؼک

 نیازمند به فیسیوتراپیبیمار 

بهبودی یا افسایش 

 توانمندی بیمار

 در ظیعتن درخَاظت رٍیت ٍ تبییذ

 کبرؼٌبض فیسیَتراپی

 کٌترل دظتَر ٍ ثبت درخَاظت در ظیعتن

 پرظتبر

آهَزغ ّبی ارائِ  ٍ اًجبم فیسیَتراپی ٍ ثبت ًتبیج

   در فرم هخفَؾ در پرًٍذُ ؼذُ بِ بیوبر/ ّوراُ

 فیسیَتراپیکبرؼٌبض 

 ًظبرت ٍ ثبت اقذاهبت اًجبم ؼذُ 

 پرظتبر

:تبریخ ايلیه اثالغ 13/7/98  

:تبریخ آخریه ثبزوگری25/6/98  

:تبریخ آخریه اثالغ 13/7/98  

:تبریخ ثبزوگری ثعذی25/6/99  

PS/LM/07/00کذ سىذ: 
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 فیسیًتراپی در ثیمبران ثستریاوجبم  ضىبسىبمٍ فرآیىذ 

 13/7/98تبریخ آخریه اثالغ:  13/7/98تبریخ ايلیه اثالغ:  PS/LM/07/00کذ سىذ: 

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

 َذف:

رًٍاذ  تعاْیل ٍ تعارید در    بیوبری در بیوابراى ًیبزهٌاذ باِ خاذهبت تَاًبخؽای      کبّػ عَارق  ٍ ارتقبء ظطح ظالهت ٍ کیفیت زًذگی بیوبر ٍ خبًَادُ

 بْبَدی

 اَذاف استراتژیک مرتجط:

لؿ بیوبرظاتبى ٍ  ٍ پصٍّؽی  افسایػ هیساى رضبیتوٌذی هراجعیي ٍ بیوبراى  افاسایػ درآهاذ خاب    ارتقبء ٍ بْبَد هعتور کیفیت خذهبت درهبًی  آهَزؼی

 ارتقبء بْرُ ٍری

 محذيدٌ فرآیىذ:
 (فیسیَتراپی)بیوبراى بعتری  ٍاحذ اٍرشاًط بخػ ّبی بعتری ٍ

 صبحت فرآیىذ:
 فیسیَتراپیپسؼکبى  پرظتبراى  کبرکٌبى ٍاحذ 

 يريدی:
 بیوبراى برای فیسیَتراپیدظتَر 

 خريجی:

 (بْبَدی یب افسایػ تَاًوٌذی بیوبر)اًجبم فیسیَتراپی برای بیوبراى

 وبظر فرآیىذ:

 ٍ هذیریت بیوبرظتبىریبظت 

 مىبثع ي ملسيمبت:
   بیوبراى(فیسیَتراپی ٍاحذاًعبًی)پسؼکبى  پرظتبراى  کبرکٌبى 

 (هبًٌذ ٍیبراتَر فیسیَتراپیرایبًِ  تجْیسات فرم ًتبیج فیسیَتراپی    پرًٍذُ پسؼکی  فرم درخَاظت فیسیَتراپیتجْیساتی)

 ضبخص َب:
 درخَاظت ّبی فیسیَتراپی تعذاد

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

ذ بْبَد کیفیت بب هؽبرکت ٍاح

 هعئَل ٍاحذ فیسیَتراپی

 دکتر احوذرضب عببذی

 (هذیریت بیوبرظتبى)
 اجرایی بیوبرظتبىتین هذیریت 

 دکتر بٌْبم هحوَدیِ

 )ریبظت بیوبرظتبى(
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 ثرای ثیمبران درخًاست َبی فیسیًتراپیتعذاد ضىبسىبمٍ ضبخص 

 28/2/98تبریخ آخریه اثالغ:  14/4/97تبریخ ايلیه اثالغ:  FO/LM/09/01کذ سىذ: 

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

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

برای درخواست های فیسیوتراپی تعداد 

 بیماران

 کلیِ بخػ ّبی بعتری

 بخػ اٍرشاًط

 ٍاحذ فیسیَتراپی

 تعذاد هبّبًِ -

 ضبخص تعییه مجىبی ضبخص مًضًع ضبخص وًع

 برًبهِ اظتراتصیک هذیریتی غیر ببلیٌی ببلیٌی پیبهذی فرآیٌذی ظبختبری
برًبهِ بْبَد 

 کیفیت

 ضبخص اوتخبثی حیطٍ ضبخص کیفی اثعبد

 کبرایی اثربخؽی رضبیتوٌذی ایوٌی
دظترظی 

 عبدالًِ

هَقد بَدى بِ 

 خذهبت
 عولکردی ای ًبهِبر اـلی فرآیٌذّبی

 ضبخص گیری اوذازٌ ي پبیص مسئًل
 آيری جمع مسئًل فرد

 دادٌ
 دَی گسارش وحًٌ دادٌ آيری گرد مىجع

 کیفیت بْبَد ٍاحذ

 هعئَل ٍاحذ فیسیَتراپی

هعئَل آهبر اطالعبت 

 ظالهت
HIS 

ٍ هعئَل ٍاحذ فیسیَتراپی 

 هعئَل آهبر اطالعبت ظالهت

کویتِ کیفیت بْبَد ٍاحذ

پبیػ ٍ ظٌجػ 

کویتِ تین کیفیت)تحلیل(

 هذیریت اجرایی)گسارغ(

ضبخص تعریف  برای بیوبراى بعتری در طَل یک هبُتعذاد درخَاظت ّبی فیسیَتراپی  

ضبخص صًرت تعریف  تعذاد درخَاظت ّبی فیسیَتراپی برای بیوبراى بعتری در هذت یک هبُ  

ضبخص مخرج تعریف  - 

 تعذاد درخَاظت ّبی فیسیَتراپی برای بیوبراى بعتری در هذت یک هبُ ضبخص فرمًل

 ضبخص تحلیل تىبية ثبزخًرد ارایٍ تىبية ثبزخًرد ارایٍ وحًٌ

 هبّبًِ ظِ هبِّ گسارغ کتبی –برگساری جلعِ

 کىىذٌ تصًیت کىىذٌ تبییذ کىىذٌ تُیٍ

 تین هذیریت اجرایی بیوبرظتبى ٍاحذ بْبَد کیفیت
 دکتر بٌْبم هحوَدیِ

 )ریبظت بیوبرظتبى(

 


