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نظارت بر روند تعامل  » اجرایی روش

 «بخش های بالینی با سایر بخش ها 

 سند: کد

ISH/MDW/NUO/40 
 03 ویرایش:

 تصویب: تاریخ

30/9/95 

 تاریخ

 26/8/98بازنگری:

 /       صفحه:

 : کنندگان تهیه 

 

مترون.کارشناس 

 ایمنی.بهبود

 : کننده تآیید

 
 بیمارستان مدیر

 : کننده تصویب

 
 بیمارستان رئیس

            
 خدمت رندهیکارکنان واحدها در جهت ارائه خدمات مناسب به گ یهماهنگهدف : 

 : اراتیها و اخت تیمسئول

 یکینیو پاراکل ینیبال یبا بخش ها ی: هماهنگفتیمسئول ش -1

 ازیمورد ن یدارو نیتأم یریگی: پییمسئول دارو -2

 ها یهماهنگ ریو سا روین نی: تأمزریسوپروا -3

 

 یو توسط چه کس یدر چه محل ی، چه زمان یتیانجام کار :  ) چه فعال وهیش

 انجام شود ( 

بر روند  یپرستار تیرینظارت مد ،ییروش اجرا نیا نیتوجه به هدف از تدو با

 یصورت م ریواحدها به شکل ز ریو تعامل با سا ینیبال یبخش ها نیتعامل ب

 ردیپذ

 یبخش ها با واحد ها نیو ا ینیبال یبخش ها نیارائه گزارش مشکالت ب .1

که منجر به اختالل در روند ارائه مراقبت اثر بخش به  یبانیو پشت کینیپاراکل

به سر پرستار بخش /  فتیگردد، توسط مسئول ش یم ماریبه ب تیفیموقع وبا ک

  فتیدر هر ش ینیبال زریسوپروا

مربوطه در صورت  فتیدر ش زریو رفع مشکل توسط سرپرستار/ سوپروا یریگیپ .2

 امکان

موضوع، مراتب کتبا /شفاها  تی(با توجه فور2در صورت عدم رفع مشکل)بند  .3

 ،یفور ریگردد)در موارد غ یم یاطالع رسان مارستانیب سی/ رئیپرستار تیریبه مد

/ فرم گزارش زوریسوپروا ژهیدر دفتر گزارش و زریتوسط سوپروا یگزارش کتب

مرکز گزارش  استیبه ر تایو نها یپرستار تیریثبت شده و به مد زوریسوپروا

 گردد(

 ریرفع مشکالت حل نشده توسط مد یبرا یشیوهم اند یجلسات تفاهم یبر گزار .4

و ......( و  یولوژیراد شگاه،یبا مسئول بخش / واحد مربوطه )آزما یپرستار

بک به بخش  دیو ارائه ف نیبا تفاهم طرف یصورتجلسه و اقدام اصالح مینظت

 مربوطه 

باشد،  یالزم م مارستانیب تیریومد یرهبر میبه مداخله ت ازیموارد خاص که ن در

 یم یریگ میمطرح و تصم  تیریو مد یرهبر میموضوع در جلسات مشترک با ت

 گردد دیق شیو پا یمشکل / اقدام اصالح ییاجرا تیریمد میگردد)در صورتجلسه ت

 یبخش ها با واحد ها نیو ا ینیبال یبخش ها نیارائه گزارش مشکالت ب .5

که منجر به اختالل در روند ارائه مراقبت اثر بخش به  یبانیو پشت کینیپاراکل

به سر پرستار بخش /  فتیگردد، توسط مسئول ش یم ماریبه ب تیفیموقع وبا ک

  فتیدر هر ش ینیبال زریسوپروا

مربوطه در صورت  فتیدر ش زریو رفع مشکل توسط سرپرستار/ سوپروا یریگیپ .6

 امکان

موضوع، مراتب کتبا /شفاها  تی(با توجه فور2در صورت عدم رفع مشکل)بند  .7

 ،یفور ریگردد)در موارد غ یم یاطالع رسان مارستانیب سی/ رئیپرستار تیریبه مد

/ فرم گزارش زوریسوپروا ژهیدر دفتر گزارش و زریتوسط سوپروا یگزارش کتب

مرکز گزارش  استیبه ر تایو نها یپرستار تیریثبت شده و به مد زوریسوپروا
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 گردد(

 ریرفع مشکالت حل نشده توسط مد یبرا یشیوهم اند یجلسات تفاهم یبر گزار .8

و ......( و  یولوژیراد شگاه،یبا مسئول بخش / واحد مربوطه )آزما یپرستار

بک به بخش  دیو ارائه ف نیبا تفاهم طرف یصورتجلسه و اقدام اصالح میتنظ

 مربوطه 

 یالزم م مارستانیب تیریومد یرهبر میبه مداخله ت ازیدر موارد خاص که ن .9

 یم یریگ میمطرح و تصم  تیریو مد یرهبر میباشد، موضوع در جلسات مشترک با ت

 گردد( دیق شیو پا یمشکل / اقدام اصالح ییاجرا تیریمد میگردد)در صورتجلسه ت

 

توسط پرستار مسئول پس از دستور پزشک معالج با  مارینظارت بر انتقال ب -1

صورت  زریتوسط سوپروا گریاز بخش به بخش د ماریب یمنیا یاستانداردها تیرعا

 .ردیپذ یم

 یبا بخش هاالزم را  یهماهنگ ،یپزشک زاتیبه تجه ازیدر صورت ن فتیمسئول ش -2

مورد  زاتیتجه دیرس لیانجام داده و با تحو زرینظر سوپروا ریشده ز نییتع

 .دینما یم نیخود را تأم ازین

خاص با  ییبه اقدام دارو ازیدر صورت ن فتیمسئول ش زر،یبا نظر سوپروا -3

 دیرس لیمورد نظر را با تحو ینموده تا دارو یبخش ها و داروخانه هماهنگ ریسا

 .دینما نیداروخانه تأم ایاز بخش 

الزم را با داروخانه طرف قرارداد انجام داده  یهماهنگ ستیبا یم زریسوپروا -4

 .دیتوسط کارپرداز موردنظر اقدام نما یدارو نیو تأم هیو نسبت به ته

 یروین نیدر بخش ها نسبت به تأم یحجم کار شیدر صورت افزا زریسوپروا -5

 .دینما یبخش اقدام م ازیافراد مورد ن ییجابجا ایبه صورت فراخوان  یانسان

پرتابل،  یبه انجام گراف ازیدر صورت ن فتیمسئول ش زریبا نظارت سوپروا -6

موظف به  یولوژیدهد و واحد راد یرا انجام م یولوژیالزم با واحد راد یهماهنگ

 باشد. یزمان ممکن م نیانجام کار در کوتاه تر

در صورت مشاهده  ستیبا یم شگاهیواحد آزما فتیش مسئول زریبا نظارت سوپروا -7

 یبه اطالع پرستار مسئول بخش مورد نظر م ما  یمستق شاتیآزما یبحران جینتا

 رساند.

 

 

 یپزشک زاتیتجه انه،یرا ستمیس ،یانسان یروی:ن ، امکانات و کارکنان منابع

 وزارت یو تخصص یعموم فی:شرح وظا / مراجعمنابع

 

 


