
 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زنجان

 بیمارستان ایثار ایجرود

 

          1 از1  :صفحه 

 11/11/79 :تاريخ انجام گرافی پرتابل فرايند

 پرتابل( گرافی انجامانتقال درون بخشی)نام فرایند :

 سرپرستار. مسئول راديولوژی،مسئول  / مسئوالن فرایند :

 و کاردکس نمودن آن.گرافی پرتابل چک دستور پزشک مبنی بر انجام  : Inputفرایند ورودي

 شرح فرایند :

 فلوچارت پیوست با کد شناسايی 

 

 ثبت اقدامات انجام شده و کاردکس نمودن آن. : Outputخروجی فرایند

 گرافی پرتابلکلیه بیماران کانديد انجام :scope محدوده فرایند 

 بیمارانگرافی پرتابل انجام :Objectivesاهداف عینی

 بستری پذيرش شده جهت انجام گرافی پرتابلتعداد بیماران     * Indicator :                      011شاخص

 تعداد کل بیماران بستری موجود در بیمارستان           

 

 

 HISگزارش گیری از طريق سیستم اندازه گیري: و پایش نحوه

 

 کننده:تهیه 

 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

 بیمارستان ایثار ایجرود

 

           1از1 :صفحه

 11/11/79تاريخ :  انجام گرافی پرتابل فرايند

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 تهیه کننده:

 خانوادگی: فرناز سعیدينام و نام 

 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

 

و کاردکس نمودن  پرتابل تور پزشک مبنی بر انجام گرافیچک دس

 آن 

 خدمات

 گذاشتن دستگاه راديولوژی پرتابل بر بالین بیمار

 پرستار

کردن درخواست  HISاطالع به راديولوژی جهت انجام گرافی پرتابل و 

 گرافی

 تكنسین راديولوژی

 ثبت اقدامات انجام شده و کاردکس نمودن آن

 حضور در بخش و انجام گرافی پرتابل

 تحويل گرافی به نیروی خدمات

 

 تكنسین راديولوژی

؟گرفته شده قابل قبول می باشدآيا عكس   

 بلی

 

 تكنسین راديولوژی

 تكرار گرافی پرتابل

 خدمات

 جمع کردن دستگاه پرتابل

 خیر


