فرایند رسیدگی به شکایات معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران

طرح شکایات توسط بیمار ،همراه قانونی بیمار ،ارباب رجوع
،پرسنل و.......

ارائه به مدیر نظارت

کارشناس رسیدگی به شکایات

خیر

ارجاع به سازمان یا
اداره مربوطه

آیا شکایت مربوطه به حوره
اختیارات واحد(اضافه
دریافتی  ،برخورد پرسنل)...

بلی

حضوری بررسی مستندات و
مصاحبه

نتیجه تعیین تکلیف شکایت
و اعالم به متقاضی

نظارت بر بیمارستانهای خصوصی  ،جراحی های محدود و بیمارستان های عمومی
غیردولتی(حضور پزشک تمام وقت در ساعت اداری و بررسی زیر میزی)

برنامه ریزی فصلی جهت نظارت با حضور
کارشناسان درمان و اداره بازرسی دانشگاه

حضور در مرکز مربوطه در ساعت اداری

بررسی پرونده های بخش بستری و

مصاحبه با بیماران و همراهان و مقایسه با

اتاق عمل در ساعت اداری

صورتحساب جاری جهت بررسی اضافه
دریافتی

ارسال پسخوراند به بیمارستان

آیا بیمارستان در
ارجاع پرونده بیمارستان

این خصوص دچار

بازدید معمول

به تعزیرات و

تخلف شده است؟

فصلی

ارجاع پرونده پزشکان
حاضر در ساعات اداری به

خیر

نظارت شبانه بر اورژانس های بیمارستانها ( دولتی  ،خصوصی  ،عمومی غیردولتی )

برنامه ریزی فصلی جهت پایش اورژانس
بیمارستانها با حضور کارشناسان حوزه ستادی
درمان

انجام پایش از اورژانس و بررسی وضعیت فرآیندهای جاری در
اورژانس

جمع بندی و نتیجه پایش در ستاد درمان

ارسال پسخوراند به بیمارستان های مربوطه

بازدید مجدد یک ماه بعد جهت بررسی روند
اصالح مشکالت و فرآیندهای اصالح شده

فرآیند نظارت بر بیمارستان های دولتی ( برنامه تحول سالمت )

برنامه ریزی فصلی نظارت بسته های تحول با حضور
کارشناسان کمیته ویژه نظارت تحول دانشگاه

بررسی پسخوراند گذشته نظارت بسته تحول مرکز درمانی

در جلسه مشترک

انجام برنامه نظارت در گروههای مختلف بر اساس بسته در
صبح و عصر و شب

تجمیع گزارشات بازدید و ارسال پسخوراند به مرکز درمانی

مربوطه همراه راهکار پیشنهادی

تشکیل جلسه با حضور مدیر شبکه بهداشت و درمان و رؤسای بیمارستانهای دولتی بلوک های درمانی
جهت بررسی وضعیت برنامه تحول هر بلوک درمانی جهت طراحی مداخالت

اجرای مداخالت مربوطه
توسط معاونت درمان

اجرای مداخالت
مربوطه توسط

مکاتبه جهت اجرای

بیمارستان و شبکه

شدن مداخالت توسط

مربوطه

معاونت های دیگر
دانشگاه

