مرکس آموزشی و درمانی

دفتر بهبود کیفیت

شهید یحیی نژاد بابل

فرآیند پذیرش بیمار

واحد پذیرش
فرایند :
دفتراصلی
مالک
کیفیت
بهبود

کد فرایند YH-MP-01 :
تاریخ بازنگری59/8/1 :

ورود بیمار به بیمارستان

ورودی :

نوبت بازنگری 1 :

 -بیمار

 برگه پذیرش خام برگه ارزیابی اولیه -برگه تریاژ خام

مراجعه بیمار به تریاژ

تعیین سطح تریاژ
پرستار تریاژ
بله
ویزیت بیمار توسط
پزشک اورژانس

آیا تخت خالی
دربخش مربوطه
وجود دارد؟

آیا بیمار
اورژانسی است؟

A
آیا بیمارنیازبه
بستری دارد؟

بله

بله

خیر

ادامه روند درمان
سرپایی تا بهبودی
پرستار/پزشک

بله

خیر

آیا پذیرش بیمار
اورژانسی است؟

پرستار تریاژ/پرستار

B

تهیه کنندگان :
شکراله نیازی
(مدیرپرستاری)
لیلی حاجی علینژاد
(مسئول بهبود کیفیت )
فاطمه فخرایی
(مسئول واحدمدیریت
اطالعات سالمت)

قراردادن بیمار در نوبت
بستری واطالع تاریخ جدید
بستری به بیمار

جستجوی شماره
پرونده قبلی بیمار
متصدی پذیرش

آیا
بیمارغیرتصادفی
،فاقد بیمه یا از
افاغنه است؟

تشکیل پرونده و ارائه
دستبند شناسایی هدایت
به بخش مربوطه
متصدی پذیرش

تحویل پرونده به بخش

خیر

بله

A

متصدی پذیرش

بله

آیا سابقه
بستری دارد؟

بیمار /همراه بیمار

انجام ارزیابی اولیه
پرستاری وآموزش به بیمار
پرستار

پرستار تریاژ/پرستار

ارجاع به صندوق جهت محاسبه
هزینه وپرداخت ودیعه

صاحبان فرایند :
واحد پذیرش
واحد صندوق
تریاژ
پزشک اورژانس
دفتر پرستاری
کلیه بخش های بستری و
اورژانس

خیر

ارجاع بیمار/همراه به پذیرش

آیا اقدامات
درمانی موثر
است؟
بله

پرستار تریاژ

آیا بیمار نامه
بستری دارد؟

اجرای دستورات پزشک
پرستار

تماس با پزشک مربوطه وتصمیم
گیری در مورد تعویق تاریخ
بستری یا پذیرش اورژانس

بله

خیر

خیر

خیر

خیر

راهنمایی بیمار جهت
بیمه
متصدی پذیرش

ثبت مشخصات بیمار در
 HISوپرینت برگه پذیرش

پایان

منابع  :پزشک  ،پرستار  ،متصدی پذیرش،صندوقدار،سیستم HIS

متصدی پذیرش

B

خروجی :
 پرونده بستری بیمار بیمار پذیرش شده فرم تریاژ تکمیل شده -دستبند شناسایی بیمار

تایید کننده  :تیم مدیریت اجرایی
تصویب کننده  :دکتر محمد سالکی ( رئیس بیمارستان )

