
 

 /QI-01 - MA/G2  8:   سند  كد

 4/10/95     تاریخ تدوین:

 ویرایش: اول

 

 خدمات پاراكلينيكيمحور كيفيت برنامه بهبود 

 

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

 95درصد تا پایان سال  5ارتقا استقرار استانداردهاي اعتباربخشي به ميزان   هدف عيني : 
 : تدوین و تكميل سنجه هاي اعتباربخشي برنامه بهبودعنوان 

  )بانك خون(اقدام عنوان  مسئول پيگيري كاربرد محدوده بازه زماني علت عدم انجام

 1 از بخش ها استعالم بالد وارمر خانم صالحي - آخر دي ماه 

 2 آموزش استفاده از بالد وارمر توسط مسئول ایمني بيمار خانم صالحي - آخر دي ماه 

 3 تهيه پوستر هاي تزریق خون رئوفي كليه بخش ها/واحدها آخر دي ماه 

 4 تحویل پوستر به بخش ها رئوفي - آخر دي ماه 

 5 دریافت فرم درخواست خون اورژانسي  خانم عارفي كليه بخش ها/واحدها آخر دي ماه 

 6 توزیع فرم درخواست خون اورژانسي به بخش ها خانم عارفي كليه بخش ها/واحدها آخر دي ماه 

 7 نظارت بيشتر بر نحوه تزریق خون خانم صالحي كليه بخش ها/واحدها آخر دي ماه 

 درصد پيشرفت درصد 100

انجام عدم علت زماني بازه  پيگيري مسئول محدوده كاربرد  )فيزیو(اقدام عنوان    

دي ماهآخر    1 برگزاري جلسه با منشي بخش ها مهندس عالیي كليه بخش ها/واحدها 

 HIS 2آموزش به منشي بخش ها در خصوص ثبت درخواست فيزیو از سامانه  مهندس عالیي كليه بخش ها/واحدها آخر دي ماه 

اول بهمن ماههفته   و تجهيزات خرید ترالي اورژانس مسئول فيزیو فيزیو   3 

ماه بهمن اول هفته  ترالي اورژانس  تجهيز خانم صالحي فيزیو   4 

ماه بهمن اول هفته   5 رنگ آميزي بخش ها مسئول فيزیو فيزیو 

ماه بهمن اول هفته   6 تعویض تابلو هاي برق مسئول فيزیو فيزیو 



 

 

 

ماه بهمن اول هفته   7 فيكس تمامي تجهيزات مسئول فيزیو فيزیو 

ماه بهمن اول هفته   8 خرید یخچال مسئول فيزیو فيزیو 

ماه بهمن اول هفته   9 خرید چاي ساز مسئول فيزیو فيزیو 

درصد100  درصد پيشرفت 

 درصد  100:درصد پيشرفت كلي محورها



 

 /QI-01 -4 MA/G2:   سند  كد

 4/10/95     تاریخ تدوین:

 ویرایش: اول

 

 و تجهيزات دارویي  مدیریتمحور كيفيت برنامه بهبود 

 

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

 95درصد تا پایان سال  5ارتقا استقرار استانداردهاي اعتباربخشي به ميزان   هدف عيني : 
 : تدوین و تكميل سنجه هاي اعتباربخشي برنامه بهبودعنوان 

  (داروخانه)اقدام عنوان  مسئول پيگيري كاربرد محدوده بازه زماني علت عدم انجام

 1 تدوین و كپي فاماكوپه خانم دكتر برادري كليه بخش ها/واحدها پایان آذر ماه 

 2 استخدام نيروي جدید براي انبار دارویي خانم دكتر برادري - پایان شهریور ماه 

عملاتاق  –داروخانه  پایان بهمن ماه   3 خرید یخچال دارویي مدیریت 

 4 تهيه برچسب دارویي مدیریت كليه بخش ها/واحدها روتين 

 5 برچسب گذاري داروها از داروخانه  كليه بخش ها/واحدها روتين 

شهریور ماهپایان   دارو ها یخچال و استوك برايخرید دماسنج  مدیریت كليه بخش ها/واحدها   6 

 7 بررسي پرونده ها در بخش ها خانم دكتر برادري كليه بخش ها/واحدها ماهيانه 

 درصد پيشرفت درصد 100

انجام عدم علت زماني بازه  پيگيري مسئول محدوده كاربرد  (تجهيزات)اقدام عنوان    

اعتباربخشي امور انجام براي نيرو استخدام مدیریت كليه بخش ها/واحدها آخر دي ماه   1 

عمرآبادي مهندس كليه بخش ها/واحدها آخر دي ماه  پزشكي تجهيزات خرید بندي اولویت   2 

آبادي عمر مهندس كليه بخش ها/واحدها آخر دي ماه  پزشكي تجهيزات شناسنامه رساني بروز   3 

عمرآبادي مهندس كليه بخش ها/واحدها آخر دي ماه  ها بخش تجهيزات تمامي كاليبراسيون انجام   4 

 5 به روز رساني سامانه آواب مهندس جهانشيري كليه بخش ها/واحدها آخر دي ماه 

 درصد پيشرفت درصد 100



 
 


