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شروع
ورودی :
 -1بیمار
 -2پرونده بیمار
 -3دفتر آزمایشات
 -4دفتر گزارش پرستار
 -5برگه درخواست
پاراکلینیک خام
 -6گواهی فوت خام
 -7برگه مشاوره خام

تاریخ بازنگری95/8/1 :
A

نوبت بازنگری 1 :

تحویل گرفتن پرونده و پذیرش بیمار
اجرای دستورات پزشک

پرستار

پرستار
خیر
آیا بیمار جهت عمل
جراحی بستری
شده است؟

بلی

آیا بیمار نیاز به
اقدام تشخیصی
دارد ؟

بلی

پرنمودن برگه
درخواست پاراکلینیک

خیر

آماده نمودن بیمار برای عمل
جراحی و اجرای دستورات پزشک

پزشک و پرستار

C

پرستار
تکمیل برگه مشاوره و هماهنگی
با متخصص مورد نظر

بلی

پرستار و پزشک معالج

ویزیت روزانه و ثبت دستورات
دارویی و درمانی در پرونده
بیمار و دفتر گزارش پرستار
آیا بیمار نیاز به
مشاوره دارد؟

واحد مربوط

پزشک و پرستار

خیر
ویزیت بیمار و ارائه دستورات درمانی
انتقال و تحویل به اتاق عمل

پزشک مشاور

انجام اقدام پاراکلینیک

خیر

دریافت جواب و الصاق
به پرونده

آیا بیمار بهبود
یافته است؟

پرستار

پرستار/بیماربر
بلی

A

انجام عمل جراحی و
اقدامات ریکاوری

ارائه توصیه های الزم و آماده
کردن بیمار برای ترخیص

تیم اتاق عمل

پرستار/پزشک

آیا بیمار نیاز
به بخش
ویژه دارد؟

C

پرستار

منشی بخش

آیا وضعیت بیمار
جهت انتقال
مطلوب است

پرستاروپزشک

انتقال جسد به سردخانه
بلی

بیماربر

انتقال بیمار به بخش با پرونده

تحویل جسد و گواهی فوت
به همراهان

پرستار/بیماربر

هماهنگی با ستاد هدایت
برای اعزام بیمار
سوپروایزر/مترون

B

فوت ترخیص

بلی

خیر

خیر

انجام اقدامات مربوط به
جسد و تکمیل گواهی

خیر

بلی

آیا بخش ویژه
این مرکز تخت
خالی دارد

مراجعه پرستار به اتاق عمل
پس از اطالع اتاق عمل

آماده کردن پرونده و
تحویل به واحد ترخیص

ادامه مراقبت ها در
ریکاوری
پرستار ریکاوری

پرستار/نگهبان
انتقال بیمار به بخش ویژه
پرستار،تکنسین بیهوشی با
آمبوالنس

2

است؟
بلی

B

خیر

آیا بیمار
فوت شده
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1

خیر

C

خروجی :

آیا ستاد هدایت
پذیرش داده است

 -1پرونده تکمیل شده
 -2دفتر آزمایشات تکمیل شده
 -3دفتر گزلرش پرستار بروز شده
 -4برگه درخواست پاراکلینیک تکمیل شده
 -5بیمار اعزام شده
 -6بیمار مرخص شده
 -7بیمار فوت شده
 -8برگ مشاور تکمیل شده
 -9گواهی فوت تکمیل شده
 -11سربرگ ترخیص صادر شده

بلی
هماهنگی با نقلیه

سوپروایزر /پرستار

اعزام بیمار به مرکز مجهزتر
پرستار /راننده

پایان
صاحبان فرایند :
واحد پذیرش
واحد آزمایشگاه
واحد تصویربرداری
دفتر پرستاری
کلیه بخش های درمانی و
اورژانس و بخش های ویژه
واحد نقلیه
واحد ترخیص

منابع  :پزشک  ،پرستار  ،خدمه  ،منشی بخش ،بیماربر  ،دارو و لوازم مصرفی پزشکی
،تجهیزات پزشکی  ،پرسنل ترخیص
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