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 وع فرآيندن پیگیری امور بیمارانفرآيند 
 مدیریتی فرآیند پیگیری امور بیماران

 یتیریمد  شنهاداتیبه انتقادات و پ یدگیرس ندیرفرآیز

 

 نوع شاخص رسیدگی به انتقادات/پیشنهادات و پیگیری امور بیمارانشاخصهای فرآیند 
در زمینه پیشنهادات، انتقادات، شکایت و  اصالحی انجام شدهدرصد اقدامات 

 موارد مطرح شده در کمیته اخالق
 پیامدی

 پیامدی درصد رضایتمندی بیماران

 پیامدی همراهاندرصد رضایتمندی 

 پیامدی مالقات کنندگان درصد رضایتمندی

 پیامدی شاخص پرسنلی درصد رضایتمندی

امدیپی شاخص پزشکی درصد رضایتمندی  

 پیامدی شاخص هتلینگ درصد رضایتمندی

 پیامدی شاخص ارتباطات درصد رضایتمندی

 پیامدی شاخص اطالع رسانی درصد رضایتمندی

 پیامدی شاخص حقوق گیرنده خدمت درصد رضایتمندی

 

 منابع مورد نیاز:
 -اینترنت -پرینتر -کامپیوتر-تلفن -سامانه رسیدگی به شکایت -فرم های انتقاد/پیشنهاد -صندوق  

 پرسشنامه نظرسنجی

 

 مجردیخانم  متولی فرآیند:

 سرپرست بهبودکیفیت

 آقای دکتر محور صاحب فرآیند:

 مدیرعامل
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عورش

یریگیپ  انشراک روما  نارامیب 
عیزوت هگرب  خا و  یاه  یجنسرظن 

 ( هبحاصم تیاس    )

نارامیب روما یریگیپ  انشراک

عالطا و ینادیم تروص هب یریگیپ و یسررب
هطوبرم  و  م هب 

نارامیب روما یریگیپ  انشراک

یجنسرظن هناماس رد تب 

نایاپ

نارامیب روما یریگیپ  انشراک

هناهام تروص هب  یاتن زا یریگ  رازگ

نارامیب روما یریگیپ  انشراک

 هب نی  ارم تارظن و رامآ  اسرا
هناهام تروصب تیفیک دوبهب تسرپرس

 هدننک ه  ارم تیاضر ایآ
 دیدرگ بل 

نارامیب روما یریگیپ  انشراک

 هب یگدیسر دنیآرف  اسا رب مادقا
تاداهنشیپ و تاداقتنا

تیفیک دوبهب تسرپرس

اه   ب نیلو  م هب تارظن و رامآ  اسرا
هناهام تروصب

تیفیکدوبهب  بار

همانرب هیهت و یحالصا مادقا تب  و ماجنا
تیفیک دوبهب 

نارامیب روما یریگیپ  انشراک

 ههام هس  رازگ هیهت و یدنب عم 
 رپ دراوم ییاسانش و یجنسرظن یلیلحت

رارکت

تیفیک دوبهب تسرپرس

 دراوم و یلیلحت  رازگ ندرک حرطم
  یاپ و ینیلاب قالخا هتیمک رد رارکترپ

تیفیک  جنس و

تیفیک دوبهب تسرپرس

 همانرب هیهت و یحالصا مادقا تب  و ماجنا
 عوقو زا یریگشیپ ته  تیفیک دوبهب

ددجم

ریخ

نایاپ

یلب

نارامیب روما یریگیپ دنيآرف
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شروع

کننده مرا  ه

 ،صندوق ،ح وری ،سایت( پیشنهادات ،انتقادات  بت
)تلفنی

بیماران امور پیگیری کارشنا 

پیشنهادات/انتقادات مورد اخ 

بیماران امور پیگیری کارشنا 

 پیشنهادات/انتقادات موضوع بندی طبقه و بررسی

رسیدگی نوبت در و او  اولویت ،فوری ،آنی بصورت

 شده انجام اقدامات و رسیدگی آیا

نمود   لب را متقاضی رضایت

بله

بیماران امور پیگیری کارشنا 

یا سایر   میر و مر  یا و بالینی اخالق کمیته به ار اع
موضوع به ب تهکمیته ها 

خیر

بهبودکیفیت سرپرست

و  اصالحی اقدام و فرآیند اصالح نیاز درصورت و  بت
برنامه بهبودکیفیت

پایان

بهبودکیفیت سرپرست

بیماران امور پیگیری کارشنا  به کمیته نتیجه اعالم

بیماران امور پیگیری کارشنا 

متقاضی به نتیجه اعالم

بیماران امور پیگیری کارشنا 

محل در میدانی بررسی نیاز درصورت و موضوع پیگیری

پی ن ا ا /زيرفرآيند رسید ي ب  ان  ا ا 
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 ام اء سمت تهیه کنندگان ردیف

 سرپرست بهبودکیفیت خانم مجردی 1
 

2 
 آقای شایقی

 کارشناس پیگیری امور بیماران

 

 خانم طاهریان 3

 کارشناس پیگیری امور بیماران

 

 کارشناس پیگیری امور بیماران خانم محجوب 4

 

 کارشناس بهبودکیفیت خانم نجفی 5

 

  تأیید کننده :

 م مجردیخان

 سرپرست بهبودکیفیت

 ابالغ ابالغ کننده:

 دکتر مح ن محور

 مدیرعامل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


