
 

 

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زنجان

 بیمارستان ایثار ایجرود

 

         1از1 :صفحه 

  11/11/97تاريخ :  پذيرش بیمار سرپايی)گرافی ساده بیمار سرپايی( شناسنامه فرايند

 پذيرش بیمار سرپايی)گرافی ساده بیمار سرپايی(نام فرایند :

 .مسئول رادیولوژی فرایند :مسئول  / مسئوالن 

 توسط پزشک در دفترچه بیمارگرافی ساده مراجعه بیمار به بخش راديولوژی با دستور کتبی انجام  : Inputورودي فرایند

 شرح فرایند :

 فلوچارت پیوست با کد شناسايی 

 

 کلیشه مربوطه به بیمار/همراه بیمارتحويل  : Outputخروجی فرایند

 گرافی سادهکلیه بیماران کانديد انجام :scope محدوده فرایند 

 بیمارانگرافی ساده انجام :Objectivesاهداف عینی

 تعداد بیماران سرپایی پذیرش شده جهت انجام گرافی ساده*     Indicator :                      011شاخص

 تعداد کل بیماران سرپایی مراجعه کننده به بیمارستان                                                              

 

 HISگزارش گیری از طريق سیستم اندازه گیري: و پایش نحوه

 

 تهیه کننده:

 نام و نام خانوادگی: فرناز سعیدي

 سمت: کارشناس مسئول رادیولوژي

 

 تایید کننده:

 شهال اصغري نام و نام خانوادگی:

 سمت: مدیر داخلی بیمارستان

 ابالغ کننده: 

 نام و نام خانوادگی: دکترعین اله کرمی        

 سمت:رئیس بیمارستان

 یفیتبهبود کمهر و امضای دفتر  .ستا امكانپذير مرکز کیفیتبهبود دفتر طريق از تنها سند اين از تكثیروکپی هرگونه

 

 

 



 

 

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زنجان

 ایجرود بیمارستان ایثار

 

           1از1 :صفحه  

             11/10/99 تاريخ :  (سرپاییبیماران  گرافی ساده انجام) فرایند پذیرش بیمار سرپایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 تهیه کننده:

 نام و نام خانوادگی: فرناز سعیدي

 سمت: کارشناس مسئول رادیولوژي

 

 تایید کننده:

 شهال اصغري نام و نام خانوادگی:

 سمت: مدیر داخلی بیمارستان

 ابالغ کننده: 

 نام و نام خانوادگی: دکترعین اله کرمی        

 سمت:رئیس بیمارستان

 یفیتبهبود کمهر و امضای دفتر  .تاس امكانپذير مرکز کیفیتبهبوددفتر طريق از تنها سند اين از وکپی تكثیر هرگونه

 

  توسط پزشک در دفترچه بیمار ساده یگرافمراجعه بیمار به بخش راديولوژی با دستور کتبی انجام 

راديولوژی پرسنل  

 HISدر سیستم گرافی ساده وارد نمودن نوع 

 بیمار/همراه بیمار

راديولوژی پرسنلارائه دفترچه بیمه به   

 بیمار/همراه بیمار

 

به بیمارکلیشه تحويل   

پرسنلمراجعه به بخش راديولوژی و تحويل قبض بانک به   

راديولوژی پرسنل  

 بلی

  

راديولوژی پرسنل  

 ارجاع بیمار يا همراه وی جهت مراجعه به صندوق و انجام امور حسابداری و گرفتن قبض

گرافی سادهراهنمايی بیمار مبنی بر نشستن بیمار در سالن انتظار تا زمان انجام   

 تكنسین راديولوژی

 انجام گرافی ساده

 تكنسین راديولوژی

 آيا عكس گرفته شده قابل قبول می باشد؟ تكرار گرافی

 خیر


