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 دانشگاه علوم پزشکی اراک

 مرکز آموزشی درمانی ولیعصر)عج(

نظارت بر روند تعامل بخش های بالینی با سایر  عنوان روش اجرایی:

 بخش ها

 :01PL87روش 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 
 نظارت بر روند تعامل بخش های بالینی با سایر بخش ها

 دامنه :
 دفتر پرستاری ،پشتیبانی و پاراکلینیک ، واحدهایدرمانیکلیه بخش های 

 تعاریف و اصطالحات:
 بین بخشی: ارتباط بین بخش های بیمارستان به منظور تسریع و تسهیل در روند ارائه خدمات به بیمارانتعامل 

 هدف:
 افزایش رضایتمندی بیمارانو یکپارچه در بیمارستان و با کیفیت  ،مراقبتی ایمنخدمات ارائه 

 فرد پاسخگو: روش ارزیابی:
 ارزیابی از طریق مشاهده و مصاحبهن، مدیر خدمات پرستاری بیمارستا

 :روش اجرا
ها و ارائده پیشدنهادات جهدت ارت دای     احدد وطی جلسات با سرپرستاران و سوپروایزرین مرکز، لزوم تعامل بین مترون  .1

 فرآیند را اعالم می نماید.

ی بدالینی، پشدتیبانی و   یا مسئول شیفت بخش در شرایط عادی هماهنگی الزم جهت ارتباط بدا بخدش هدا   سرپرستار  .2

سدوپروایزر وقدت را معلدع مدی     احد مخاطد،،  وعدم پاسخگویی مسئول  را انجام داده و در شرایط خاص و پاراکلینیک

 ، موضوع رابخش های بالینی با نیز در صورت مشکل پشتیبانی و پاراکلینیکواحدهای  مسئول شیفت همچنین نماید.

   .اطالع می دهد سوپروایزر وقت به جهت پیگیری و انجام اقدامات الزم

بخدش و   یا مسئول شیفتسرپرستار  نتیجه را بهو داده اقدامات الزم را انجام ، وقت موضوع را پیگیری کردهسوپروایزر  .3

 اطالع می دهد. پاراکلینیک ایپشتیبانی  یا مسئول واحد

نظدارت  با دستور سدوپروایزر   )ات، انت ال بیمار و جابجایی نیروبر تعامل بین بخش های بالینی از نظر تجهیز سوپروایزر .4

 می کند.

پشدتیبانی و   ایبخدش هد  ز بخش های درمدانی بدا   مشکالت مربوط به تعامالت بین بخش های درمانی و نیسوپروایزر  .5

 ثبت کرده و به استحضار مترون می رساند. در دفتر گزارش سوپروایزر را پاراکلینیک

در صورت نیاز اقدام اصدالحی انجدام داده و آن را بده اطدالع     ساعته سوپروایزرین را بررسی کرده و  24گزارش مترون  .6

 می رساند. پشتیبانی و پاراکلینیک ، سوپروایزرین و مسئولین واحدهایسرپرستاران

، اکلینیدک پشدتیبانی و پار بدا  بخش های بدالینی  و رفع موانع همکاری بین تعامل ت ویت در صورت لزوم جهت مترون  .7

م موضوع را در کمیته تیم مدیریت اجرایدی یدا   و در صورت لزو برگزار می کندمسئولین این واحدها جلساتی با حضور 

 بهبود کیفیت نیز جهت اتخاذ تصمیمات مناس، معرح می نماید.
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 تهیه کننده/ تهیه کنندگان

  زاده اسفند رضا

  رپرستار اورژانس مردانس)

 سفندیار تهوریا

  رپرستار اتاق عملس)

 ولی اللهیختار م

  رشد بالینیا)سوپروایزر 

 نظریهرا ز

 رپرستار آی سی یو س)
  

 ابالغ کننده تصویب کننده تأیید کننده

 محسنیکبر ا

 )مترون بیمارستان 

 محسنیکبر ا

 )مترون بیمارستان 

 دکتر سید محمد جمالیان

 )ریاست بیمارستان 

 
 


