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 نوع فرآيند 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 
 وتقادات، شکایت در زمینه پیشنهادات، ان درصد اقدامات اصالحی انجام شده

 موارد مطرح شده در کمیته اخالق
 پیامدی

 پیامدی درصد رضایتمندی بیماران

 پیامدی همراهاندرصد رضایتمندی 

 پیامدی مالقات کنندگان درصد رضایتمندی

 پیامدی شاخص پرسنلی درصد رضایتمندی

 پیامدی 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 -ترکامپیو-لفنت -امانه رسیدگی به شکایتس -قاد/پیشنهادفرم های انت -صندوق  

 HIS-همراهتلفن  – پرسشنامه نظرسنجی

 

 مجردیخانم  متولی فرآیند:

 بهبودکیفیت مدیر

 آقای دکتر محور صاحب فرآیند:

 مدیرعامل
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شروع

کارشنا  پیگیری امور بیماران

)سایت   مصاحبه(اخ  و توزیع برگه های نظرسنجی  

بیماران امور پیگیری کارشنا 

اطالع و میدانی صورت به پیگیری و بررسی
مربوطه م  و  به 

بیماران امور پیگیری کارشنا 

نظرسنجی سامانه در  بت

پایان

بیماران امور پیگیری کارشنا 

ماهانه صورت به نتای  از گیری گزار 

بیماران امور پیگیری کارشنا 

 بهبود سرپرست به مرا  ین نظرات و آمار ارسا 

ماهانه بصورت کیفیت

 مرا  ه رضایت آیا

گردید   لب کننده

بیماران امور پیگیری کارشنا 

 به رسیدگی فرآیند اسا  بر اقدام

پیشنهادات و انتقادات

کیفیت بهبود سرپرست

ها ب   م  ولین به نظرات و آمار ارسا 
و گزار  به تیم مدیریت و رهبری ماهانه بصورت

بهبودکیفیت راب 

کیفیت بهبود برنامه تهیه و اصالحی اقدام  بت و انجام

بیماران امور پیگیری کارشنا 

 و نظرسنجی تحلیلی ماهه سه گزار  تهیه و بندی  مع
تکرار پر موارد شناسایی

کیفیت بهبود سرپرست

 کمیته در پرتکرار موارد و تحلیلی گزار  کردن مطرح

 پای  و بالینی اخالق

کیفیت سنج  و

کیفیت بهبود سرپرست

  هت کیفیت بهبود برنامه تهیه و اصالحی اقدام  بت و انجام

مجدد وقوع از پیشگیری

خیر

پایان

بلی

فرآيند پیگیری امور بیماران

کارشنا  بهبود کیفیت/ کارشنا  پیگیری امور بیماران 

بازدید میدانی  هت بررسی انطباق کلیه حقوق بیمار 
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شروع

کننده مرا  ه

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

بیماران امور پیگیری کارشنا 

پیشنهادات/انتقادات مورد اخ 

سوپروایزر/ کارشنا  پیگیری امور بیماران

 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

مدیر بهبود کیفیت

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

پایان

مدیر بهبود کیفیت

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 /فرآيند رسید ي ب  ان  ا ا 

مدیر بهبود کیفیت

اطالع رسانی انتقادات و پیشنهادات بدون نام  
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 ام اء سمت تهیه کنندگان ردیف

 بهبودکیفیت مدیر خانم مجردی 1
 

2 
 خانم دکتر صن تی 

 گی به امور پزشکانمسئول رسید

 

 مدیر پرستاری خانم با وری 3

 

 سوپروایزر بالینی خانم دیهیمی 4
 

 بیمار سوپروایزر ایمنی خانم تورده 5
 

 کارشناس بهبودکیفیت خانم آموزگار 6
 

 کارشناس بهبودکیفیت خانم کریمی 7

 

  تأیید کننده :

 خانم مجردی

 بهبودکیفیت مدیر

 ابالغ ابالغ کننده:

 دکتر مح ن محور

 مدیرعامل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


