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عنوان روش اجرایی:
اًجبم هطبٍرُ ّبی اٍرشاًس
دامنه:
کلیِ بخص ّبی درهبًی ،دفتر پرستبری
تعاریف و اصطالحات:
هطبٍرُ :استفبدُ ٍ بْرُ گیری پسضک از ًمطِ ًظرات ٍ ایذُ ّبی تخصصی یب فَق تخصصی یک یب چٌذ هتخصص
فرآیٌذ تطخی  ،درهبى ٍ ببزتَاًی بیوبر

دیرصر صی

هذف:
حوبیت از بیوبراى بذحبل ٍ اٍرشاًسی بِ ٍسیلِ ارائِ هرالبت ٍ درهبى بِ هَلغ آى ّب
فرد پاسخگو :روش ارزیابی:
هذیر خذهبت پرستبری ،ارزیببی از ریك هصبحبِ ٍ هستٌذات
روش اجرا:
 .1پرستبر ،بیوبر دارای هطکل حبد ٍ ضرایط اٍرشاًسی را هَرد ارزیببی لرار دادُ ٍ ضوي اًجبم الذاهبت حیبتیٍ ،ضؼیت بیوصبر
را بِ ا الع پسضک هؼبلج یب دستیبر هربَ ِ هی رسبًذ.
 .2پسضک هؼبلج ،دستیبر هربَ ِ ٍ یب پسضک آًکبل(در ضرایط در دسترس ًبَدى پسضک هؼبلج در سرٍیس ّبی فبلذ دستیبر)
بیوبر را ٍیسیت کردُ ٍ در صَرت ًیبز دستَر هطبٍرُ اٍرشاًس را در پرًٍذُ ثبت کردُ ٍ فرم درخَاست هطبٍرُ را تکویصل ٍ
ضویوِ پرًٍذُ هی ًوبیذ.
 .3پرستبر دستَر پسضک را کٌترل ٍ در کبردکس ثبت هی ًوبیذ.
 .4پسضک درخَاست دٌّذُ بب پسضک هطبٍر توبس گرفتِ ٍ ضرح حبل بیوبر ٍ درخَاست هطبٍرُ اٍرشاًس را بِ ا الع ایطصبى
هی رسبًذ.
* در صَرت ػذم ٍجَد سرٍیس هطبٍرُ دٌّذُ در هرکس ،هسئَل ضیفت بالفبصلِ هطبٍرُ را بِ سَپرٍایسر کطیک ا صالع دادُ ٍ
پس از تؼییي پسضک هطبٍر آًکبل ،پسضک یب دستیبر هربَ ِ جْت ارائِ ضرح حبل بیوبر بب هطبٍر توبس هی گیرد.
 .5پسضک هطبٍر دستَ رات حیبتی را بِ صَرت تلفٌی بِ پسضک درخَاسصت دٌّصذُ ارائصِ دادُ ٍ حصذاکرر  33دلیمصِ پصس از
درخَاست هطبٍرُ بر ببلیي بیوبر حضَر یبفتِ ٍ ًظرات خَد را در فرم هطبٍرُ ثبت هی ًوبیذ.
 .6پرستبر دستَرات پسضک را چک ًوَدُ ٍ بب پسضک هؼبلج توبس گرفتِ ٍ دستَرات پسضک هطبٍر را بِ ا صالع ایطصبى هصی
رسبًذ.
 .7پسضک هؼبلج دستَرات پسضک هطبٍر را هطبلؼِ کردُ ٍ دستَرات ًیبزهٌذ بِ اجرا را در برگِ دسصتَرات پسضصک ثبصت هصی
کٌذ .چٌبًچِ سپس اداهِ درهبى بیوبر بِ پسضک هطبٍر هحَل ضَد ،اجرای دستَرات بؼذی ایطبى بِ تبییذ پسضک اٍلیِ ًیبز
ًذارد(بیوبر بِ سرٍیس پسضک هطبٍر هٌتمل هی ضَد).
 .8پرستبر هسئَل ضیفت در صَرت در دسترس ًبَدى پسضک هطبٍر در هَارد اٍرشاًس ،هَضَع را بِ سَپرٍایسر کطیک جْت
پیریری ا الع هی دّذ.
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 .9پرستبر هسئَل بیوبر کلیِ هراحل پیریری ٍ اًجبم هطبٍرُ را در گسارش پرستبری ثبت هی کٌذ.
امکانات و تسهیالت مورد نیاز:
منابع:
تجربِ بیوبرستبى

تهیهکننده /تهیهکنندگان
ػصوت رًجبر
(سَپرٍایسر اٍرشاًس)

هرین فربذزادُ
(پرستبر اٍرشاًس)

اػظن زًذی
(سَپرٍایسر ببلیٌی)

دکتر ػلی ًبظوی رفیغ
(هؼبٍى آهَزضی بیوبرستبى)

دکتر راهیي پرٍیس راد
(رئیس بخص اٍرشاًس)

هحسي غٌجی
(کبرضٌبس ّوبٌّگ کٌٌذُ ایوٌی بیوبر)

تأییدکننده

تصویبکننده

ابالغ کننده

اسفٌذ رضبزادُ
(هترٍى بیوبرستبى)

اسفٌذ رضبزادُ
(هترٍى بیوبرستبى)

دکتر سیذ هحوذ جوبلیبى
(ریبست بیوبرستبى)
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