

فرآیندهاي مشترك

هر روش اجرایی شامل تعدادي مرحله می باشد که

شامل فرآیندهایی می باشد که به صورت مشترك بین

در واقع مراحل ایستگاه هاي کار تلقی می گردد

دو یا چند دستگاه اجرایی به انجام می رسد مانند:

که باید دقیقاً شناسایی شده و ضمن درج عنوان هر

فرآیند اطالع رسانی به عموم.

مرحله ،نحوه انجام فعالیت(حضوري ،غیرحضوري ،



خدمت گیرندگان فرآیند

شامل افرادي می باشد که با دریافت خدمت مورد نظر
نیازي از نیازهاي آنها رفع می شود مانند همراهان
خدمت دهندگان یا صاحبان فرآیند

شامل کلیه دست اندرکاران و متصدیان انجام فرآیند می
باشد مانند پرسنل واحد پذیرش بیمارستان.


مراحل(مستقیم یا غیر مستقیم) ذکر شود.


جهت پایش فرآیند می بایست یك معیار در نظر
گرفته شود که ممكن است یك شاخص کمی باشد

بیماران.


تلفنی و  )...زمان آن مرحله ،ارتباط آن با سایر

نب
دااگشنه علوم بهزیستی و توا خشی
نب
بیمارستان توا خشی رفیده

یا کیفی و یا چك لیست مانند شاخص میانگین
تعداد بیماران پذیرش شده یا میانگین مدت زمان
ترخیص بیماران.

آشنایی با نحوه مستندسازي فرآیند ها

ورودي هاي فرآیند

شامل کلیه مواردیست که جهت ارائه خدمت الزم است
وجود داشته باشد مانند در فرآیند پذیرش بیماران
اطالعات هویتی (کارت ملی ،شناسنامه)و....


خروجی هاي فرآیند

شامل مواردیست که بعد از انجام کامل فرآیند باید
محقق شده باشد مانند صدور فرم پذیرش بیمار یا صدور
فرم ترخیص بیمار.


فناوري مورد استفاده در انجام فرآیند:

تهیه و تنظیم:

شامل تجهیزات یا نرم افزارهایی که در اجراي فرآیند به
کارگرفته می شود اعم از تجهیزات اداري و سایر انواع

فاطمه حبیب زاده (مسئول واحد بهبود کیفیت)

فن آوري ها با ذکر جزئیات درج شود مانند سیستم

تابستان 95

HISبیمارستان.
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فرآیند چیست ؟؟؟

براي رسم نمودار جریان فرآیند از نمادهاي مشخص ذیل

فرآیند مجموعه فعالیتهاي متوالی ،هدفمند و مرتبط می

استفاده می شود:

باشد که محصول خاصی را به وجود می آورد یا خدمتی

مشكل دار باید علل ایجادمشكل با استفاده از نمودار
استخوان ماهی ) (fish boneبررسی و از طریق بارش
افكار تیم صاحبان فرآیند  ،راهكارهاي اجرایی را
انتخاب نمایند .سپس برنامه اجرایی با تعیین مسئول

را ارائه می دهد.
جهت مستند سازي فرآیندها و روشهاي انجام کار 4

ابتدا و انتهاي فرآیند

مرحله وجود دارد:

یك مرحله فعالیت یا انجام

. 1احصاء فرآیند :یعنی اینكه تعداد و لیست فرآیندهایی

وظیفه

که در هر واحدي انجام می شود تعیین شود.

پیگیري و مدت زمان اجراي اقدامات آن نوشته می
شود .بعد از اجرایی شدن راهكارها باید مجددا فرآیند
مورد پایش قرار گیرد و در صورت نیاز مجددا ارتقاء
فرآیند صورت گیرد.

مثالهایی از عنوان فرآیندهاي احصاء شده در بیمارستان

نقطه تصمیم گیري یا شرط

.4مهندسی مجدد فرآیند ها که در سطح مدیریت ارشد

فرآیند انبار گردانی ،فرآیند  ، CPCRفرآیند ترخیص

(یك مسیر بلی و یك مسیر

سازمان انجام می گیرد.

بیمار از بیمارستان ،فرایند انجام تزریق خون به بیمار،

خیر)

فرآیند رسیدگی به شكایات
 .2مستند سازي و شفاف سازي عملكرد فرآیندها  :براي

مسیر

تفسیر بهتر عملكرد یك فرآیند از نمودار جریان فرآیند

ادامه نمودار در همان صفحه

(فلو چارت) استفاده می شود .هر فرآیند اجرایی طبق

1

(حرف)

A

الگو و روش کار مشخصی انجام می گیرد که به منظور

یا در صفحه دیگر (عدد)

تسهیل و تسریع در انجام امور از ابزاري استاندارد براي
ترسیم نقشه فرآیند استفاده می شود و در یك نگاه می
توان به راحتی با شیوه و مراحل انجام کار آشنا شد.
ضمنا در هر مرحله از فرآیند مشخص می گردد که آن
فعالیت توسط چه کسی ،کجا  ،چه وقت ،چگونه ،با چه
ابزاري و طی چه سلسله مراتبی انجام می گیرد.

دستورالعمل مستندسازي فرآیند
جهت هر فلوچارتی باید یك شناسنامه فرآیند وجود
داشته باشد که شامل آیتم هاي زیر می باشد:


نوع فرآیند:

فرآیند عمومی
فرآیندیست که در ارتباط با فعالیتهاي اداري،

 .3اصالح و بهبود فرآیند و روشهاي انجام کار :در این
مرحله فرآیندها یی که نیاز به ارتقاء عملكرد داشته باشند
توسط صاحبان فرآیندها اصالح می گردند .روشهاي مختلفی
جهت ارتقاء کیفیت وجود دارد

پشتیبانی و ستادي بوده و در کلیه دستگاههاي اجرایی
مورد عمل و رایج می باشد مانند
فرآیندهاي سیستم مالی ،سیستم مدیریت منابع انسانی
و پرسنلی.
فرآیندهاي اختصاصی

)TQM: Total Quality Management
EFQM: Europe Fundation Quality Management
( ISO،که یكی از ساده ترین انها مدل FOCUS PDCA

می گیرد و رسالت اصلی آن سازمان محسوب می شود

می باشد .روال کلی مدلهاي ارتقاء کیفیت به این شكل می

مانند فرآیند پذیرش ،درمان و ترخیص بیماران.

فرآیندهایی هستند که اختصاصا در یك سازمان انجام

باشد که بعد از انتخاب و شفاف سازي عملكرد فرآیند
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