
 

 

 

 

 

 

 

  

 /QI-02 - MA/G2  1 :                  سند  كد

 5/3/95                      تاریخ تدوین:

 ویرایش: اول

 

 تكميل مستندات بالينی بيماراقدام اصالحی 

 

 بهبود مستمر كيفيت خدمات و ارتقا رضایتمندي گيرندگان خدمت :هدف استراتژیك 

 95درصد تا پایان سال  5به ميزان  بالينیثبت مستندات ارتقا   هدف عينی : 
 تكميل مستندات پزشكی :  عنوان اقدام اصالحی

  اقدام اصالحی مسئول پيگيري نياز به تيم مدیریت نياز به تشكيل جلسه بازه زمانی علت عدم انجام

 1 پرونده هاي پزشكیاطالع به هيئت مدیره در خصوص نواقص  رئوفی بله  پایان تير ماه 

تير ماهپایان    2 نامه به پزشكان در خصوص ثبت مستندات مسئول فنی   

 3 اطالع به دفتر پرستاري در خصوص ثبت پرونده ها رئوفی   پایان تير ماه 

 4 اطالع به سرپرستاران بخش جهت كنترل پرونده ها مدیر پرستاري   پایان تير ماه 

 5 آموزشی در خصوص گزارش نویسیبرگزاري دوره هاي  س.آموزشی  بله پایان تير ماه 

 6 چك كردن پرونده ها توسط سوپروایزر آموزشی س. آموزشی   پایان تير ماه 

 درصد  100درصد پيشرفت اقدام اصالحی:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 /QI-02 - MA/G2  2:                   سند  كد

 15/6/95                      تاریخ تدوین:

 ویرایش: اول

 

 اصالحی تكميل مستندات بالينی بيماراقدام 

 

 بهبود مستمر كيفيت خدمات و ارتقا رضایتمندي گيرندگان خدمت :هدف استراتژیك 

 95درصد تا پایان سال  5به ميزان  ثبت مستندات بالينیارتقا   هدف عينی : 
 تكميل مستندات پزشكی عنوان اقدام اصالحی : 

  اقدام اصالحی مسئول پيگيري نياز به تيم مدیریت تشكيل جلسه نياز به بازه زمانی علت عدم انجام

 1 اطالع به هيئت مدیره در خصوص نواقص پرونده هاي پزشكی رئوفی بله  پایان مهر ماه 

 2 تشكيل جلسه حضوري با  پزشكان در خصوص ثبت مستندات مسئول فنی  بله پایان مهر ماه 

 3 پرستاري در خصوص ثبت پرونده ها اطالع به دفتر رئوفی   پایان مهر ماه 

 4 چك كردن پرونده ها توسط سوپروایزر آموزشی س. آموزشی   پایان مهر ماه 

 درصد  100درصد پيشرفت اقدام اصالحی:



 

 

 

 

 

 /QI-02 - MA/G2  3:                   سند  كد

 15/9/95                      تاریخ تدوین:

 ویرایش: اول

 

 اقدام اصالحی تكميل مستندات بالينی بيمار

 

 بهبود مستمر كيفيت خدمات و ارتقا رضایتمندي گيرندگان خدمت :هدف استراتژیك 

 95درصد تا پایان سال  5به ميزان  ثبت مستندات بالينیارتقا   هدف عينی : 
 تكميل مستندات پزشكی عنوان اقدام اصالحی : 

  اقدام اصالحی مسئول پيگيري نياز به تيم مدیریت نياز به تشكيل جلسه بازه زمانی علت عدم انجام

 1 اطالع به هيئت مدیره در خصوص نواقص پرونده هاي پزشكی رئوفی بله  ماهآذر پایان  

 2 اتخاذ تصميم در خصوص عدم ارسال پرونده هاي ناقص به حسابداري مسئول فنی  بله پایان آذر ماه 

 3 اطالع به دفتر پرستاري در خصوص ثبت پرونده ها رئوفی   پایان آذر ماه 

 4 چك كردن پرونده ها توسط رابطين اعتباربخشی س. آموزشی   پایان آذر ماه 

 درصد  100درصد پيشرفت اقدام اصالحی:


