
1 
 

 

 دانشگاه علوم پزشکی اراک

 مرکز آموزشی درمانی ولیعصر)عج(

مشاوره های پزشکی انجام : نظارت بر روند روش اجراییعنوان 

 داخل و خارج از بیمارستان 

 01PL 86:روش اجراییکد 

 2از  1: صفحه

 01 : ویرایش

:تاریخ اولین ابالغ 22/8/59  

:تاریخ آخرین بازنگری21/6/75  

:تاریخ آخرین ابالغ 71/6/75  

:تاریخ بازنگری بعدی 21/6/85  

 

 :روش اجراییعنوان 
 مشاوره های پزشکی داخل و خارج از بیمارستان  انجام نظارت بر روند

 دامنه : 
 دفتر پرستاریی، درمانکلیه بخش های 

 تعاریف و اصطالحات:
، متخصص دیگر طی فرآیند تشخخیص تخصصی یا فوق تخصصی یک یا چند بهره گیری پزشک از نقطه نظرات پزشکی: مشاوره 

 درمان و بازتوانی بیمار

 هدف:
 ویمات درمانی صحیح و مطلوب به خدرائه ایمنی بیمار و ارتقای ا

 روش ارزیابی: فرد پاسخگو:
 و مستندات مصاحبه ،ارزیابی از طریق مشاهده ن،بیمارستا مدیر خدمات پرستاریآموزشی و معاون 

 :روش اجرا

تر آمخوز   ادفخ  ارسخالی از  -مراکخز آموزشخی  دیگخر   زشخکان پن مرکخز و  پزشکابرنامه آنکالی در ابتدای هر ماه مترون  .1

 تمامی بخش های درمانی اعالم می کند.مسئولین و دفتر پرستاری سوپروایزرین به را  -یپزشک

وپروایزرین و مسئولین و داخل و خارج از بیمارستان را به سهای اورژانس و غیر اورژانس  انجام مشاوره فرآیند مترون .2

 بخش های درمانی اعالم می نماید.

به سوپروایزر  ،روز مشکلده و در صورت بنموم مشاوره را پیگیری انجافرآیند اعالم شده، مسئول شیفت طبق ار پرست .3

 وقت اطالع می دهد.

بر روند اجرای مشاوره در محدوده زمانی مجاز و استیبل بودن وضعیت عمومی بیمار جهت انجخام مشخاوره    سوپروایزر .4

را در دفتخر گخزار     موجخود طخی انجخام فرآینخد    الت مخی کنخد و مشخک   و انتقال ایمن وی، نظخارت  در خارج از مرکز 

 رساند. می ترونمسوپروایزر مکتوب کرده و به استحضار 

را به اطالع سخوپروایزرین   نآاصالحی انجام داده و  قداما  سوپروایزرین را بررسی کرده و در صورت نیاز گزارمترون  .5

 و سرپرستاران می رساند.

با استفاده از چخک  خص و طبق برنامه زمانبندی مشدرمانی) مدیریت پرستاری طی بازدیدهای میدانی بخش هایتیم  .6

و نیز گزارشات پرستاری در شاوره های پزشکی مانجام محدوده زمانی روند و ز نظر ابه بررسی پرونده بیماران ( لیست

 می پردازند.این رابطه 

مرکز در صورت لزوم مشکالت موجود در این رابطه را در کمیته تیم مدیریت اجرایی با حضور معاون آموزشی  مترون .7

 ح می نماید.مطر تصمیم گیری برای اقدامات اصالحی جهت
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 شخیفت و غیخر اورژانخس تخا پایخان     از زمان اطالع به پزشک دقیقه  33حدوده زمانی مجاز جهت انجام مشاوره های اورژانس م* 

 آنکالی پزشک مشاور می باشد.  

 مورد نیاز:مکانات و تسهیالت ا
بخخش  چک لیست بازدیدهای میدانی تیم مخدیریت پرسختاری از   پرونده بیمار، فرم درخواست مشاوره، ، گزار  سوپروایزرفتر د

 های بیمارستان

 منابع:
 بیمارستان هتجرب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تهیه کننده/ تهیه کنندگان

 محسنیکبر ا

 )مترون بیمارستان(

 ولی اللهیختار م

 (بالینی )سوپروایزر ارشد

 مصطفی چقایی

 )سوپروایزر آموزشی(

 حسن صلحیکتر د

 (عاون آموزشی بیمارستانم)

 سادات مکیمریم 

 (رپرستار جراحی زنانس)
 

 ابالغ کننده تصویب کننده تأیید کننده

 محسنیکبر ا

 )مترون بیمارستان(

 محسنیکبر ا ا

 )مترون بیمارستان(

 دکتر سید محمد جمالیان

 )ریاست بیمارستان(

 
 


