
 ریاست بیمارستان – بارتوحید کاشانی ابالغ کننده : دکتر                                                                  
 

 

 فرآیند های بیمارستان امام صادق )ع( شهرستان دلیجان 

 1400دفتر بهبود کیفیت سال 

 

 1398در سال 

 :  تـاریــخ تـدویـن   1/8/98                                                                                                                                    

 :  تـاریــخ ابــالغ  30/8/98                        

  : تاریخ بازنگری    1/4/1400                          

    IS H-PLI-18-00       :  کـد سنـد  
    

                                                                                                                                                   

 

 تصویربرداری  –آزمایشات  –عمل جراحی  –ترخیص  –فرآیند ارائه خدمات بستری : پذیرش -1فرآیند های اصلی : 

مدیر دفتر پرستاری    –تایید کننده : خانم مژگان نظری          تصویربرداری  –فرآیند ارائه خدمات سرپایی : آزمایشات  -2  

 فرمول شاخص شاخص نوع فرآیند عنوان فرآیند ردیف

 شده در مدت یک ماهتعداد بیماران پذیرش  میزان پذیرش بیماران اصلی پذیرش 1

 تعداد بیماران ترخیص شده در مدت یک ماه میزان ترخیص بیماران اصلی ترخیص 2

 اصلی آزمایشات 3

تعداد تست های 

پردرخواست )پرهزینه( 

 برای بیماران

 تعداد تست های پردرخوایت )پرهزینه( در مدت یک ماه

 تعداد کل تست های درخواست شده در همان ماه 

 اصلی تصویربرداری 4

متوسط تعداد 

تصویربرداری انجام شده 

 به ازای هر بیمار

 تعداد کل تصویربرداریهای انجام شده برای بیماران

 درمدت یک ماه

 تعداد کل بیماران در همان ماه

 اصلی عمل جراحی 5

 تعداد اعمال جراحی-1

درصد اعمال جراحی  -2

 کنسل شده

 شده در مدت یک ماهتعداد کل اعمال جراحی انجام -1

100تعداد اعمال جراحی کنسل شده در مدت یک ماه  

تعداد کل اعمال اعمال جراحی موجود در لیست عمل در 

 مدت یک ماه

6 
فرآیند رسیدگی به 

 شکایات
 یمدیریت

درصد شکایات پاسخ داده 

 شده

 100 تعداد شکایات پاسخ داده شده در مدت یک ماه

 ماهکل شکایات واصله در همان 

7 
فرآیند انجام راندهای 

 مدیریتی ایمنی بیمار
 ـــ ـــ مدیریتی

8 
فرآیند سامانه ی 

 (I - SHIFTتردد )
 ـــ ـــ مدیریتی

9 
فرایند ارایه ی پرونده 

 و اطالعات پزشکی
 مدیریتی

درصد پرونده های پزشکی 

ارایه شده به فرد /مراجع 

  سازمان در خواست کننده/

 

تعداد پرونده های درخواست شده از فرد / مرجع 

 سازمان/

 

 کل پرونده های درخواست شده 

 درصد بیماران اعزام شده مدیریتی فرآیند اعزام 10
 100 تعداد بیماران اعزام شده در یک ماه

 تعداد کل مراجعین در همان ماه

 ـــ ـــ مدیریتی فرآیند ارجاع 11

 مدیریتی 350فرآیند کد  12
تعداد اعزام هوایی در یک 

 ماه
 تعداد بیماران اعزام شده از طریق امداد هوایی در یک ماه

13 
فرآیند خرید کاالی 

 پزشکی
 ـــ ـــ پشتیبانی

14 

فرآیند مدیریت 

بازدیدهای دوره ای 

 تجهیزات سرمایه ای

 ـــ ـــ پشتیبانی


