
 تجربه موفق

 1391بيمارستان اعصاب و روان استاد محرري در سال 

 

 اجراي فرايند آموزش به بيمار  
 تهيه فرم آموزش به بيمار     )1

 اطالع رساني به بخش ها )2

 تشكيل گروه آموزش به بيمار )3

 تشكيل جلسات ماهانه )4

Ø راه اندازي و برقراري سيستم پيامك اطالع رساني به پرسنل 
Ø  تهيه پم فلت هاي راهنماي مددجو در مورد بيماريهاي شايع هر بخش و قرار دادن در دسترس بيماران و

 همراهان 

Ø  ارتقا سيستم تلفن گوياي بيمارستان جهت هر چه بهتر راهنمايي كردن ارباب رجوع 
Ø  ارتقا سيستم رسيدگي به شكايات و نصب نرم افزار جديد شكايات و در دسترس  قرار دادن فرم طرح

 شكايت در بخش ها و دادن كد به هر شكايت 

Ø  روز پس از ترخيص 4تا2برقراري فرايند تماس تلفني مددكار با خانواده بيمار 
Ø ن رابطه آموزش منشور حقوق بيمار به پرسنل و برگزاري كالس آموزشي در اي 

Ø  و نصب اين دستورالعمل در بخش ها  بيمارآموزش دستورالعمل خوش آمد گويي به 
Ø انجام مشاوره روانشناسي جهت خانواده بيماران و پرسنل بيمارستان يك روز در هفته 
Ø برگزاري كالسهاي آموزشي براي خانواده بيماران دو بار در ماه 

Ø خط كشي مجدد خطوط راهنمايي بيمار 

Ø  نصب تابلوي معرفي خطوط راهنمايي  بيمار در ابتداي بيمارستان 

Ø   به روز رساندن سايت بيمارستان و تعيين فرد مسئول سايت و مشخص كردن موارد و مطالب مورد نياز و

 قرار دادن در سايت جهت استفاده عموم 

Ø  حويل نتايج ان توسط  هر سه ماه يكبار وتد ربخشهاي حاد جمع اوري فرم هاي رضايتمندي از بيماران

 به دفتر حاكميت بالينيسوپروايزر آموزشي 

Ø  تاسيس واحد مراقبت هاي روحاني در بيمارستان جهت پاسخگويي به مسائل شرعي بيماران و همراهان

 وپرسنل

Ø  تعيين افراد جانشين در صورت عدم حضور كارمند و تهيه فرم مخصوص و نصب بر درب اتاق پرسنل

 واحد اداري 



Ø هت قبله بصورت فلش در بخش ها ي مختلف جهت بيماران وپرسنلكشيدن ج 
 

Ø ساير اقدامات : 
 در قسمت هاي مختلف اداري ودرماني از آن راهنماي استفادهو  محلول ضد عفوني دستنصب )1

 )نقاشي ،نصب پرده،تهيه ميز و صندلي هاي جديد (تجهيز اتاق كنفرانس بيمارستان )2

،تجهيزات درمانگاه ،ازمايشگاه و D.C SHOK د،پرتابل ،آمبو برقي،اتو كالو جديتهيه دستگاههاي ونتيالتور )3

 الندري

 Case presentationبرنامه ً                                                                    

روزهاي يكشنبه درحال حاضر طبق هماهنگي دفتر حاكميت باليني با مسئول روانپزشكان بيمارستان قرار شد كه 

يكي از روانپزشكان يك بيمار را با تشخيص بيماري جالب را انتخاب كرده و راس ساعت )معموالًدو هفته در ميان(

 .ظهر در سالن اجتماعات بيمارستان حضور پيدا كرده و بيماري را توضيح ميدهند  12

 .بخش ها ي بيمارستان انتخاب ميشود  الزم به ذكر  است كه بيمار از بيرون از بيمارستان يا از داخل يكي از

 .بيمار در سالن اجتماعات حضور مي يابد و با معرفي بيمار شروع ميشود

سپس بر اساس تشخيص،عالئم ونشانه هاي بيماري گفته شده و حاضرين در جلسه در مورد ان بحث كرده و 

 .ماري داده ميشود  سواالت خود را مطرح مينمايند سپس پيشنهاداتي در مورد  بهبود عالئم بي

مسئولين بخش ها و _اعضاي حاكميت باليني _محترم بيمارستان  روانپزشكان:حاضرين در اين جلسه شامل

 روانشناسان 

 محور مميزي

 :مميزي  4شامل  91مميزي هاي سال 

 دارو دادن توسط پرستاران در بخشها -

 چك قند خون با گلوكومتر_

 پيشگيري  و اقدامات پس از فرار _

 ؛ميباشدCPCRو -

كه بر اساس پيشنهاد كميته هاي رسيدگي به شكايات،كميته مرگ ومير و خطاهاي رسيده به دفتر حاكميت 

. باليني و پيشنهاد پزشكان انتخاب گرديدند

 


