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Có gì mới không

Tell us what you think

Dịch vụ nội soi hàngkhông s đã trải qua những thay đổi liên tục kể từ
hoàn thành công nhận đầy đủ cho an toàn quốc gia & chất lượng trong
các tiêu chuẩn chăm sóc sức khỏe với achs trong 2014. Tcủa ông được
thực hiện mỗi 3 tai yđể đảm bảo chúng tôi đáp ứng tất cả các yêu cầu.
Công nhận đầy đủ tiếp theo sẽ là vào ngày 2020. Bạn có thể muốn xem xét
các tiêu chuẩn này chi tiết hơn
-họ có thể nhìn vào
http://www.safetyandquality.com.au.
Hiện có 8 tiêu chuẩn chất
lượng & an toàn quốc gia, với một số tiêu chí để đáp. Tiêu chuẩn T những
là:

Chúng tôi cố gắng hết sức nỗ lực để
xác định các khu vực nơi làm việc của
chúng tôi mà chúng tôi có thể cải
thiện cho tình trạng và sự an toàn của
bạn.

1. Tiêu chuẩn quản trị lâm sàng

Chúng tôi Tìm kiếm thông tin phản
hồi của bạn về cách chúng tôi có thể
cải thiện về ommunication c của
chúng tôivới bạn. Tham gia và phản
hồi của bạn được đánh giá cao. Bạn
có thể giữ liên lạc với chúng tôi ,
hoặc bằng điện thoại chúng tôi 0738092893 hoặc điện thoại di động
không có 0481394810 hoặc đăng
nhập vào trang web của chúng tôi
www.loganenodsocopy.com.au để
đặt một cuộc hẹn để tham khảo ý
kiến với các nhà ruột khí của chúng
tôi,thủ tục kính hiển vi và các thủ tục
nội soi đại tràng.

4. Tiêu chuẩn an toàn thuốc

2. Hợp tác với người tiêu dùng tiêu chuẩn
3. Phòng ngừa và kiểm soát các bệnh nhiễm trùng liên quan đến
y tế

5. Tiêu chuẩn chăm sóc toàn diện
6. Giao tiếp tiêu chuẩn an toàn
7. Quản lý máu Standard – N/A
8. Nhận dạng và đáp ứng tiêu chuẩn suy thoái cấp tính

Với mới An toàn quốc gia & chất lượng trong tiêu chuẩn y tếChúng tôi Tiếp
tục Để lại các chính sách và quy trình của chúng mỗi 2-3 năm; này bao gồm
Tcách chúng ta chăm sóc cho bệnh nhân, và cách chúng ta hợp tác với
Bệnh nhân để cải thiện EXP của họerience Lúc Dịch vụ nội soi Logan.
Chúng tôi đánh giá cao sự kiên nhẫn của bạn và hỗ trợ trong khi chúng tôi
tiếp tục thực hiện và cải thiện quy trình của chúng tôi.

Email cho chúng tôi trên
Office@loganendoscopy.com.au
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Bạn có biết...
Bạn có thể nhận thêm thông tin từ trang web của chúng tôi:

http://www.loganendoscopy.com.au

Chúng tôi có bốn Gastroenterologists thực hành tại Logandịch vụ nội soi, tiến sĩ Keong Lim, tiến sĩ Linus
Chang, tiến sĩ Sean Szetoo và tiến sĩ Kee Ooi.
Anesthetists của chúng tôi là tiến sĩ Edwin Tong, tiến sĩ Jonathan lau, tiến sĩ Christy Yeow, tiến sĩ Boon
Chang, tiến sĩ Jee Poh và tiến sĩ Andrew tang.
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Patient Experience Survey

QPS chính tư vấn ý kiến tóm tắt
2.1.3.6: chỉ số trải nghiệm bệnh nhân tổng thể
Thực hiện tốt trong việc hoàn thành các khảo sát kinh nghiệm bệnh nhân. Đảm bảo các điểm
mạnh và kết quả chính được sử dụng để cung cấp phản hồi cho tất cả các nhóm bên liên quan
chính bao gồm người tiêu dùng của dịch vụ, lực lượng lao động và nhóm hành chính. Bao gồm
một bản tóm tắt về cách kết quả được sử dụng để lập kế hoạch và thúc đẩy cải tiến trong việc
cung
cấp
chăm
sóc
và
dịch
vụ
cho
bệnh
nhân.

☺ ☺ Wow ☺ chúng tôi đang kỷ niệm 26 năm dịch vụ trong năm nay.
Chúng tôi các bác sĩ, các y tá và nhân viên quản lý Tìm kiếm thông tin phản hồi có giá trị của bạn và tư vấn về
một Quality cao chăm sóc sức khỏe cho bạn. Chúng tôi đã và đang tiếp tục phấn đấu cho các tiêu chuẩn lâm
sàng cao nhất về chăm sóc cho khách hàng của chúng tôi. Phản hồi và gọi lại của bạntrong quan hệ đối tác với
chúng tôi trong tôimminh dịch vụ của chúng tôi là ưu tiên hàng đầu.
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Quản lý & giám đốc điều hành
Tiến sĩ Keong Lim

6

