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تعاریف- :
مهارت مسئول:
شرح فعالیت(روش کار):

 -1به موض شناسایی بیمار بدون همرا ،در صورتی که بیمار هوشیار نباشد و یا کاندیودعمل جراحوی باشدمسووو بشو
بیمارستان ،سرشیفت کشی
-2سورروایزر کشی

بوا سوورروایزر کشوی

،رلوی

نگهبانی و در ساعات اداری با مددکار بیمارستان تماس گرفته شود

صورت جلسه ای از اموا بیماربدون همرا تهیه نمود و به امضای اعضای مذکور در بند ( )1وبیماردرصورتی کوه هوشویار باشود

،برساند.
-3درصورتی که جزءاموا بیمار لوازم گرانقیمت نیز باشد سورر وایزر نام ،جن
دسته بندی ،شمارش شود و در صورتجلسه قید گردد و همچنین فیلم یا عک
-4در گزارش ررستاری نیز ،مسوو بش

انداز و رنگ و شاخصه های اصلی آن راتوصیف کند وتمامی رولها را
از زوایای مشتلف از لوازم گرانقیمت گرفته شود.

به تنظیم صورتجلسه اموالی و نیز مستندات رزشکی همرا بیمار ( مانند جواب آزمایشوات یوا رادیولوو ی ،سوونو

گرافی و  )...اشار نماید.
-5مددکار کلیه اموا بایگانی شد بیماران را توویل گرفته و درهنگام ترخیص به بیمار یا ولی قانونی وی توویل نماید (.در غیاب مددکار سورروایزر بوا
حضور اعضای یاد شد در صورتجلسه اقدام بر این کار خواهند نمود).
-6اگر بیماربدون همرا ،در بیمارستان فوت کند مددکار ر

از تنظیم صورتجلسه ،تمامی اموا بیمارکه توویل سورروایزر می باشد در ساعات اداری بوا

ارائه رسید توویل مددکار شد و ایشان لوازم را به اولیای دم با ارائه کارت شناسایی توویل دهد.
-7جهت جلوگیری از سوءاستفاد های احتمالی و گم شدن رو بیماران  ،مسوو بش

به بیماران یادآور می شوود کوه از آوردن وسوایل گوران قیموت و

مبالغ زیاد رو خودداری کنند و از دستگاههای ررداخت الکترونیکی بیمارستان جهت ررداخت هرگونه هزینه ای استفاد نمایند.
 -8در قسمتهای مشتلف بیمارستان با نصب دوربین مدار بسته ،در مواردی کوه سورقت یوا موورد مشوابهی اتفواق افتود توسو حراسوت بررسوی هوای مزم
دربیمارستان صورت می گیرد
منابع و مراجع (مستندات و سوابق) موردنیاز:تجربیات بیمارستان
امکانات و کارکنان مرتبط :واحد رعایت حقوق گیرندگان خدمت ،مددکاری ،سورروایزر و مسوولین بش
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تهیه کنندگان
نام و نام خانودگی

سمت و امضا

نجمه جندقی جعفری

مسوو رعایت حقوق گیرندگان خدمت

مریم مظاهری

سورروایزر ارشد

وجیهه عرب سلمانی

سورروایزر
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تایید کنندگان

ابالغ کننده

ناااااام و ناااااام سمت و امضا

نام و نام خانوادگی

سمت و امضا

خانوادگی

آقای کریمی
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دکتر صادقی
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بیمارستان

آقای الهی رور
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