مرکس آموزشی و درمانی

دفتر بهبود کیفیت

شهید یحیی نژاد بابل
زایشگاه
فرایند :
دفتراصلی
مالک
کیفیت
بهبود

فرآیند ارائه خدمات تسهیالت زایمانی

کد فرایند YH-MP-05 :

مراجعه بیمار به

تاریخ بازنگری95/8/1 :

ورودی :

اورژانس زایشگاه

 -1بیمار/مادرباردار
 -2پرونده بیمار
 -3فرم تریاژ
 -4دفترگزارش پرستار
 -5برگه درخواست
-6پاراکلینیک خام
 -7گواهی فوت خام
 -8چک لیست اتاق عمل

نوبت بازنگری 1 :

تریاژ و معاینه بیمار
ماما/متخصص زنان

بله

خیر

آیا بیمار جهت
زایمان مراجعه کرده
است ؟

بستری و پذیرش بیمار

بررسی علت مراجعه ،انجام
معاینات واطالع به آنکال

ماما

ماما

مدیریت مراحل لیبر و زایمان

خیر

آیا بیمارنیاز به
بستری دارد؟

ماما /متخصص زنان

بله

ارائه اقدامات
وآموزش های الزم

خیر

آیا زایمان بیمار
سیر طبیعی دارد

آیا
بیمارازنظرسطح
بندی دراین مرکز
قابل درمان است

ماما

انجام زایمان
ماما /متخصص زنان

اطالع وضعیت بیماربه
متخصص زنان

ترخیص بیمار

ماما

ماما

بله

خیر

A

خیر

اجرای دستورات پزشک
ماما

بله

آیا بیمار نیاز به
سزارین یا انتقال
به اتاق عمل دارد؟

اعزام بیمار به مراکز
مجهزتر

آیا
بیمارازنظرسطح
بندی دراین مرکز
قابل درمان است

بله

ماما
پذیرش بیمار در بخش
مامایی
ماما

خیر
انجام زایمان

A

انجام معاینات وویزیت بیمار

ماما /متخصص زنان

پزشک متخصص زنان

آماده سازی بیمار و
انتقال وی به اتاق عمل

خیر

کنترل خونریزی V/S،وکنترل
نوزادRooming In،

ماما

ماما /متخصص زنان

بله

آیا نوزاد نرمال
است

اطالع به متخصص
اطفال
ماما /پرسنل اتاق عمل

انجام عمل جراحی

اجرای دستورات پزشک
پرستار /ماما

پزشک متخصص زنان

A

بله

انتقال بیمار به بخش
مامایی
پرسنل اتاق عمل

B

انتقال به بخش مامایی
دوساعت پس از زایمان

احیا نوزاد

ماما

تیم احیا نوزاد

بله
آیا نوزاد نیاز
به احیا دارد

ترخیص بیمار
خیر

B

C

اعزام نوزاد به مرکز مجهز به
NICU
ماما/متخصص اطفال/اتق عمل

پزشک  ،پرستار
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تاریخ بازنگری95/8/1 :
نوبت بازنگری 1 :
C

B

خیر

پذیرش مادر ونوزاد
دربخش مامایی

آیا احیا موفقیت
آمیز بوده است

پرستار  /ماما

بله
اعزام نوزاد به مرکز
مجهز به NICU
پزشک،ماما  /پرستار

ویزیت نوزاد
متخصص اطفال

انتقال جسد به سردخانه
پرستار /ماما ،خدمات

اطالع مرگ نوزاد به مسئول
ایمنی و سوپروایزرزایشگاه
شنوایی سنجی نوزاد

پرستار /ماما مسئول بخش

اودیومتریست
بررسی علل مرگ نوزاد
ویزیت مادر بعداز زایمان

کمیته مرگ ومیر

متخصص زنان
پیگیری و تحلیل علل مرگ
آموزش شیردهی،مراقبت
های بعداز عمل،مراقبت از
نوزاد
پزشک،پرستار /ماما

تیم مدیریت اجرایی

اعالم نتایج و  RCA/FMEAدر
صورت لزوم به واحد مربوطه
تیم مدیریت اجرایی،مسئول ایمنی

واکسیناسیون نوزاد
مسئول واکسیناسیون

صدور گواهی والدت
ماما /پرستار/دبیرخانه

صاحبان فرایند :
واحد پذیرش
دفتر پرستاری
زایشگاه
بخش مامایی
اتاق عمل زنان
واحد آزمایشگاه
واحد سونوگرافی
واحد نقلیه
واحد ترخیص

تهیه کنندگان :
شکراله نیازی
(مدیرپرستاری)
لیلی حاجی علینژاد
(مسئول بهبود کیفیت )
کامیا قلی پور
(ماما مسئول بلوک زایمانی)
زهرا رضاقلیزاده
(سوپروایزر زایشگاه)

ترخیص مادر و نوزاد
پزشک  ،پرستار /ماما
پایان

منابع  :متخصص زنان،متخصص اطفال،متخصص بیهوشی ،ماما ،پرستار ،پرسنل اتاق عمل ،
تجهیزات زایشگاه

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

خروجی :
 -1پرونده تکمیل شده
 -2بیمار اعزام شده
 -3بیمار مرخص شده
 -4فیش ترخیص
 -5بیمار فوت شده
 -6نوزاد
 -7صورتجلسات کمیته
های مرتبط
 -8فرم  CPRپرشده
 -9فرم تریاژپرشده
 -11چک لیست های
پرشده

