
                               
                                                                                       10/2/99تاریخ :                              99یند  سال آصلی بیمارستان و شاخص های سنجش فریند های اآپایش فر                    بوشهری درمانی بهداشت خدمات وی پزشک علوم دانشگاه

 بیمارستان زینبیه دشتی                                                            

 ریاست بیمارستان : دکتر علی بهنام مجرد مسئول بهبود کیفیت : لیلی مظفری 

ردی

 ف

نوع  عنوان شاخص نام فرایند

 شاخص

سه ماهه اول 

 99سال 

سه ماهه دوم 

 99سال 

سه ماهه سوم 

 99سال 

سه ماهه چهارم 

 99سال 

 مسئول پایش

 مسئول بهبود کیفیت %22 % 28 % 25 % 27 % پیامدی ریب اشغال تختض پذیرش بیمار 1

 مسئول بهبود کیفیت 94/99 % 93/99 % 100 % 92/99 % پیامدی پرونده های ارسال شده به سپاس درصد ترخیص بیمار 2

پذیرش و تعیین تکلیف بیمار در  3

 اورژانس

تعیین تکلیف بیماران بستری در اورژانس زیر 

 شش ساعت

 مسئول بهبود کیفیت 84/86 % 98/84 % 86/83 % 59/86 % فرایندی

 مسئول بهبود کیفیت 28/14 % 52/9 % 3/13 % 3/33 % پیامدی موفق در اورژانس CPRدرصد  احیاء 4

 مسئول بهبود کیفیت 3/42 % 3/18 % 6/22 % 6/22 % پیامدی درصد بیماران اعزام شده در اورژانس اعزام 5

 مسئول بهبود کیفیت 08/83 % 35/90 % 42/93 % 35/92 % پیامدی درصد رضایتمندی بیمار از خدمات بیمارستان رسیدگی به شکایات 6

 مسئول بهبود کیفیت 97/0 % 27/0 % 68/0 % ./72 % پیامدی درصد مادران پرخطر ویزیت شده در زایشگاه پذیرش مادران پرخطر در زایشگاه 8

 بهبود کیفیت مسئول 8/57 %   5/58%    8/65 % 8/73% پیامدی نسبت زایمان طبیعی به کل زایمان ها ترویج زایمان طبیعی 9

نوع  نام فرایند نام فرایند 

 شاخص

 مسئول بهبود کیفیت 99شش ماهه دوم سال  99شش ماهه اول سال 

 مسئول بهبود کیفیت 1/4 %  8/3 %  ساختاری درصد جذب پرسنل جدیدالورود بیمارستان استخدام کارکنان 10

 مسئول بهبود کیفیت 45/0 %  5/0 %  ساختاری نسبت کادر پرستار حرفه ای به تخت ارائه خدمات بستری 11

 مسئول بهبود کیفیت 6/4 %  7/1 %  پیامدی هادرصد پرسنل با مواجهه شغلی در کلیه بخش  نیدل استیک   12


