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فلوچارت رسیدگی به شکایات
كد سندPS-71-14:

صفحه  1از 1

مراجعه کننده گرامی :
با سالم  ،ارایه پیشنهادات و شکایات سهم مهمی در ارتقاء كیفیت خدمات درمانی بیمارستان دارد .خواهشمند است در صورت داشتن هر گونه پیشنهاد یا شکایت به یکی از روشهای زیر
اقدام فرمایید .پیشنهادات یا شکایات رسیده طبق فرآیند زیر رسیدگی می شود.

طرح شکایت ،اعتراض یا نارضایتی از طرف بیمار یا همراه
بیمار

شفاهی (حضوری)

مراجعه (حضوری/غیرحضوری)

اعالم شکایت به مسئول بخش /واحد مربوطه
برون مرکز درمانی :

بیمار/همراه بیمار/سایر مراجعین

درون مرکز درمانی

 -1نامه کتبی از سایر ارگانها که
توسط ریاست مرکز ارجاع گردیده

تکمیل فرم رسیدگی به شکایت

 -3دریافت از طریق سایت

مراجعه کننده

بررسی اولیه موضوع و اقدام جهت رفع مشکل

 -2تلفن گویا

مسئول واحد

 -4دریافت از طریق پیامک
استخراج و ثبت در فرم شکایت

1

مسئول رسیدگی به شکایت
بلی

آیا اقدامات انجام شده

خیر
1

رضایت فرد شاکی را
جلب نموده است؟

شروع فرایند 1

ثبت مورد شکایت یا شرح اقدامات انجام شده و ارسال

ارجاع فرد شاکی به واحد

ماهیانه گزارش به واحد رسیدگی به شکایات

رسیدگی به شکایات

مسئول واحد

مسئول واحد

تفکیک شکایات بر اساس محتوا و
تعیین ضرورت رسیدگی به موضوع
مسئول رسیدگی به شکایات

ارجاع فرم شکایت به ریاست  /مدیریت

تکمیل فرم شکایت توسط

پایان

بیمارستان جهت صدور دستور رسیدگی

مراجعه کننده

مسئول رسیدگی به شکایات
مسئول رسیدگی به شکایات
ارجاع فرم شکایات با توجه به موضوع آن

روشهای ارایه پیشنهاد یا شکایت :

به مسئول واحدهای مربوطه

1

 -1مراجعه به مسئول واحد و طرح شکایت

پیگیری موضوع و درخواست گزارش اقدامات

 -2مراجعه حضوری در ساعات اداری به

انجام شده از واحد ارجاع شده هر شکایت

واحد
رسیدگی به شکایات در اتاق

مسئول رسیدگی به شکایات

101

سالن

امور اداری و در عصر و شب و روزهای

بلی

آیا نتیجه موضوع در

تعطیل به دفتر پرستاری داخلی 2221

خیر

مدت زمان تعیین شده
مشخص گردید؟

 -3پركردن فرم پیشنهادیا شکایت و
انداختن در صندوق های پیشنهادات /

پیگیری موضوع با ثبت گزارش بررسیهای بعمل

شکایات

آیا مورد شکایت حل شد و

خیر

آمده و اقدامات انجام شده جهت بررسی و ارجاع
به ریاست /مدیریت مرکز

اقدامات انجام شده رضایت فرد

 -4ارسال شکایات به آدرس ایمیل

شاکی را جلب نموده است ؟

مسئول رسیدگی به شکایات

بیمارستان
fatemehzahra.njf@yahoo.com
 -1تماس تلفنی به واحد رسیدگی به

شکایات با خط مستقیم 42444111

بررسی تخصصی مورد شکایت با حضور
کلیه افراد درگیر با موضوع

یا

رئیس مرکز

بلی

شماره  42443112-1داخلی 2122

جمع بندی مسئله و گزارش نتیجه موضوع به فرد

 -6ارسال پیامک ( )smsبه شماره

شاکی ( تلفنی/مکاتبه/ارسال پیامک)

بلی

آیا مورد شکایت حل شد و
اقدامات انجام شده رضایت فرد

100042442112

مسئول رسیدگی به شکایات

در زمان عدم حضور مسئول رسیدگی به

شاکی را جلب نموده است ؟

پایان

شکایات به مسئول دفتر ریاست مراجعه

خیر

نمایید.

ارجاع مورد شکایت به همراه مستندات به
مراجع مافوق جهت صدور دستور اقدام

رئیس مرکز

پایان

مسئول رسیدگی به شکایات:
آفرودیت شباهنگ

ابالغ كننده ریاست بیمارستان :
دكتر مهناز فتاحی

مهر

