فرآیند ارائه خدمات پاراکلینیک

ورودی :

همکاران فرآیند :

بیمارستان امیرالمومنین (ع) گناوه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

 -بیمار ،دفترچه بیمار،

آزمایشگاه-رادیولوژی-
صندوق-بخش های

نسخه درخواست های

بستری و اورژانس

ثبت شده در سیستم HIS

خروجی :

شروع
مالک اصلی فرایند:

ـ بیمار

آزمایشگاه

-آزمایشگاه  -رادیولوژی

رادیولوژی

درخواست خدمات پاراکلینیک

ـ قبض صندوق

پزشک
ـ رسید پذیرش بیمار

بلی

ثبت درخواست در سیستم HIS
پرستار /منشی بخش

آیا بیمار

آیا بیمار

بستری می

بستری می

باشد؟

باشد؟

خیر
آگاه نمودن بیمار از زمان و
چگونگی نمونه گیری

پزشک

بلی

ثبت درخواست تصویربرداری
در HIS

خیر

منشی/پرستار

مراجعه به پذیرش ازمایشگاه

مراجعه به پذیرش رادیولوژی

بیمار

بیمار

پرستار

متصدی پذیرش
ارسال برگ درخواست تصویر
برداری در صورت ضرورت
(سی تی اسکن)
منشی/پرستار

خیر

آیا بیمار شرایط

آگاه و آماده کردن بیمار جهت
نمونه گیری

الزم جهت نمونه

پرستار

گیری را دارد؟

بررسی امکان ارائه خدمت
درخواستی

بررسی امکان ارائه خدمت
درخواستی

متصدی پذیرش

متصدی پذیرش

متصدی پذیرش

بلی

A

بیمار

بلی
نمونه گیری از بیمار به روش
صحیح

راهنمایی جهت مراجعه به
مراکز دیگر

پرستار

متصدی پذیرش

بیمار

متصدی پذیرش

آیا درخواست
بیمار در همان
زمان قابل انجام
است؟

آیا درخواست
بیمار در این
آزمایشگاه قابل
انجام است؟

خیر

خیر

بلی
رفع اشکال و نقص و ارسال
نمونه مجدد

ارسال و تحویل نمونه به
پذیرش آزمایشگاه

مراجعه به صندوق و دریافت
قبض

ثبت درخواست در  HISو پرینت
برگه پذیرش

پرستار

خدمات بخش

بیمار

متصدی پذیرش

متصدی پذیرش

بیمار

بیمار

تماس با بخش جهت اطالع و
رفع اشکال و ارسال نمونه
مجدد
منشی آزمایشگاه

خیر

راهنمایی و نوبت دهی
متصدی پذیرش

ثبت درخواست در پرتال یا HIS
و دریافت کد اختصاصی واحد

آیا نمونه ارسالی از
نظر کمی و کیفی و
درج مشخصات با
درخواست ثبت شده
در  HISمطابقت
دارد؟

خیر

خیر
بلی

دریافت برگه پذیرش بیمار و
بررسی آن

مراجعه به صندوق و دریافت
قبض

کارکنان نمونه گیری

بیمار

آیا نیاز به
پزشک
رادیولوژیست
دارد؟

نزدیکترین نوبت دهی ممکن همراه
با برگه آمادگی و توضیحات شفاهی
به بیمار

بلی

منشی رادیولوژی و بخش/پرستار
متصدی پذیرش

آیا درخواست
بیمار در همان
زمان قابل انجام
است؟

بیمار به اتاق ارائه دهنده خدمت
راهنمایی می شود

B

کارشناس رادیولوژی

شناسایی بیمار و مطابقت با
دستبند شناسایی
کارشناس رادیولوژی

ارجاع بیمار جهت اصالح برگه

بیمار

خیر

کارکنان نمونه گیری

بلی

آیا مشخصات
واقعی بیمار با
مندرجات
منطبق است؟

انجام خدمت رایولوژی مورد
درخواست

انجام خدمت مورد نظربیمار و
ارسال تصویر پکس

کارکنان رادیولوژی

کارشناس رادیولوژی

ارسال نمونه ها به بخش های
آزمایشگاه

بلی

بررسی کیفی خدمت انجام شده در
صورت ضرورت

گزارش دهی در صورت
درخواست پزشک معالج

مسئول فنی واحد

منشی بخش  /پرسنل آزمایشگاه

راهنمای بیمار جهت نمونه گیری
کارکنان نمونه گیری

انجام آزمایشات الزم بروی نمونه
ها مطابق لیست
پرسنل فنی آزمایشگاه

بررسی شرایط عمومی
بیمار و در صورت
هرگونه اختالل اقدام
در جهت بهبود حال
بیمار

خیر

رادیولوژیست

آیا بیمار برای
نمونه گیری
آماده است؟

بلی

آیا نیاز به
جوابدهی
دلرد؟

خیر

تحویل خدمات انجام شده به بیمار

انجام مراحل تایپ و آماده سازی
جواب و کنترل جواب

منشی /کارشناس رادیولوژی

کارشناس رادیولوژی/پزشک

انجام نمونه گیری مطابق کتابچه
راهنما
کارکنان نمونه گیری

تحویل جواب به بیماربر یا همراه
بیمارجهت درج در پرونده

کارکنان نمونه گیری

ثبت نتایج در سیستم HIS

ارسال نمونه ها به بخش های
آزمایشگاه

پرسنل آزمایشگاه

پایان

مراجعه جهت گرفتن جواب طبق
تاریخ اعالم شده

کارشناس رادیولوژی /منشی

بیمار
کارکنان نمونه گیری

آیا نتایج
توسط مسئول
فنی تایید می
گردد؟

خیر

تکرار آزمایش بر روی همان نمونه
یا درصورت لزوم نمونه مجدد
پرسنل فنی آزمایشگاه

هماهنگی با پزشک رادیولوژیست
سوپروایزر شیفت

بلی

بلی

چاپ و ارسال نتایج به بخش
منشی آزمایشگاه /خدمات

خیر

آیا پزشک
رادیولوژیست
در همان زمان
حضوردارد؟

پروتکل گذاری حضوری

پایان

B

B

پزشک رادیولوژیست

A

