نام فرآيند ( تركيب فعل  +اسم) * :ارائه خدمات بهداشتی و درمانی
كد فرآيند
خدمت توليد شده

شماره بازنگري

16042573000
ارائه خدمات درمانی بستري

شناسه خدمت توليد شده

(انجام اعمال جراحی، Laparoscopy ،Hystroscopy

16032573106

تاريخ بازنگري

 Transfer ، Punctureو )iui
هدف فرايند ( نيازها

تسريع در روند پذيرش و ترخيص بيماري كه از طريق كلينيک پذيرش و جهت بستري و گرفتن خدمت

و انتظارات مشتري

درمانی به بخش مراجعه نموده است.

فرايند)

نوع فرآيند
اهداف استراتژيک
مرتبط

اصلی(خدماتی)
سهولت و تسريع در انجام خدمات بستري به بيماران
افزايش رضايتمندي بيماران
فرايند ارائه خدمات درمانی سرپايی( پذيرش بيماران در كلينيک زنان و ويزيت ،انجام آزمايشات ژنتيک

فرآيند باالدستی

زيرفرآيندهاي
مرتبط

وهورمونی)....
فرايند اعزام بيمار در صورت نياز
فرايند مراقبتهاي پس از ترخيص در خانه

دامنه كاربرد

پژوهشکده علوم توليدمثل يزد(مركز درمانی ناباروري يزد)

متولی و پاسخگوي

مديريت مركز  ،سرپرستار اتاق عمل و سرپرستار بخش زنان

نتايج فرآيند ( صاحب
فرايند)
ناظر فرآيند

مدير يت مركز ،سرپرستار اتاق عمل و سرپرستار بخش زنان

ذينفعان فرآيند

بيماران  -پزشکان و پرسنل مجموعه

محرك فرآيند

استانداردها و دستورالعملهاي ابلغی
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قوانين و آيين نامه
هاي مرتبط با فرآيند
سيستم ها و منابع

سياستها و دستورالعمل هاي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
سايت پژوهشکده علوم توليد مثل يزد

اطلعاتی مرتبط
تعاريف و اصطلحات
دريافتی ها :
بيماران مراجعه كننده ،دستور پزشک

دريافتی ها  /تامين
كنندگان

كلينيک زنان پژوهشکده ،دستور بستري پزشک،
مديريت بيمارستان

خروجی ها  /مشتريان:
ازائه خدمات بستري به بيماران

نحوه ثبت اطلعات به شکل زير می باشد:
*سيستم HIS

مطابق ورودي ها  /تامين كننده

تامين كننده دريافتی ها :

نرم افزار RASHEN
شرح فرآيند و فعاليت هاي اصلی آن
مراجعه بيمار از پذيرش مركز به بخش بستري همراه با دستور بستري پزشک مربوطه
بستري بيمار ،ارزيابی اوليه پرستاري و پزشکی بيمار
انجام خدمات تشخيصی درمانی (اعمال جراحی Transfer ، puncture ، laparoscopyو  )iuiروي بيمار مطابق دستور پزشک
ترخيص بيمار پس از پايان خدمات درمانی همراه با آموزش پس از ترخيص
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نقاط نظارتی و كنترلی فرآيند

رياست پژوهشکده علوم توليد مثل يزد
مديريت پژوهشکده علوم توليد مثل يزد
مسئولين اتاق عمل و بخش زنان علوم توليد مثل يزد

شاخص هاي پايش و
اندازه گيري

مسئول پايش و اندازه گيري

معيارهاي پذيرش

دوره پايش و اندازه گيري

نمودار فرآيند ( بر اساس )BPMN

نام فرآيند ( تركيب فعل  +اسم) :ارائه خدمات بهداشتی و درمانی
كد فرآيند

16042573000
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مستندات  ،سوابق و گزارش هاي مرتبط

سطح بلوغ فرآيندي

خلصه نتايج و بهبودها

واحدهاي درگير در اجراي فرآيند
كلينيک زنان  -آزمايشگاه هورمون -آزمايشگاه آندرولوژي -بخش زنان -اتاق عمل
تهيه كننده

تائيد كننده

سمت :

سمت :

مسئول اتاق عمل و بخش زنان پژوهشکده

مديريت پژوهشکده علوم توليد مثل يزد

امضاء:

امضاء

تصويب كننده
سمت :
رياست پژوهشکده علوم توليد مثل يزد
امضاء

