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نوبت بازنگری 1 :

بررسی پرونده بیمار

 -1بیمار
 -2پرونده خام بیمار
 -3دفترچه بیمار
 -4سیستم HIS
 -5بیمار در لیست عمل
 -6فرم اعزام خام

پرستار

چک و اجرای دستورات پزشک
پرستار

ارزیابی اولیه بیمار
پرستار

هماهنگی با اتاق عمل

خیر

پرستار

بله

آیا بیمار نیاز به
عمل جراحی
اورژانسی دارد ؟

انجام مراقبت ها و
دستورات قبل از عمل
پرستار/کمک پرستار

خیر
خیر

انتقال به اتاق عمل
پرستاروخدمات/کمک پرستار

اجرای فرآیند ارایه
خدمات پاراکلینیک

آیا بیمار نیاز به
مشاوره قبل از
عمل دارد ؟

پرستار و خدمات

قرار دادن بیمار در لیست
عمل و انجام مراقبت های
قبل عمل

اجرای فرآیند مشاوره

پرستار/بهیار

پرستار/بهیار

پذیرش بیمار در اتاق عمل
کادر اتاق عمل

آیا بیمار نیاز به
انجام اقدامات
پاراکلینیکی دارد؟

بله

مراقبت مستمر از بیمار
در حین بستری

انجام عمل جراحی ایمن

پرستار

پزشک متخصص
اخذ رضایت آگاهانه و
ویزیت روز دوم

انتقال به اتاق ریکاوری و
ارائه مراقبت های ریکاوری

انتقال به بخش مراقبت ویژه

پزشک مسئول بیمار

پرستار و خدمات/بیماربر

کادر اتاق عمل

آیا بیمار به بخش
بستری انتقال می
یابد؟

اجرای فرآیند اعزام

بله

خیر

بله

آیا بیمار نیاز به
اعزام دارد ؟

انتقال به بخش بستری
پرستار و خدمات

خیر

انجام مراقبت های بعد عمل
پرستار/بهیار

2
1

بله

آیا به مراقبت های
ویژه نیاز دارد؟

خیر

بله

پرستار
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خیر
آیا بیمار نیاز به
اقدام فوری دارد؟

بله
مراقبت مستمر از بیمار
در حین بستری

اعالم کد احیا

اطالع وضعیت
بیمار به پزشک

پرستار

پرستار

پرستار

ویزیت بیمار پس از عمل
اجرای دستورات تلفنی

پزشک معالج

خیر

آیا
بیماروضعیت
 stableدارد ؟

چک دستورات پزشک

آیا بیمار به
 CPRجواب
داد؟

پزشک

پرستار/بهیار

C
بله

آیا بیمارقابل
ترخیص است ؟

پرستار

بله

C
خیر

B

بله

ادامه مراقبت مستمر از
بیمار و ارزیابی بیمار در
طول بستری

تکمیل فرم و صدور گواهی فوت

ویزیت روزانه بیمار

پرستار

پزشک

اجرای فرآیند
ترخیص

آماده سازی جسد و انتقال به سردخانه

پرستار

خدمات

B

پایان

منابع  :پزشک  ،پرستار  ،خدمه  ،منشی بخش ،بیماربر  ،دارو و لوازم مصرفی پزشکی ،تجهیزات پزشکی ،پرسنل ترخیص
صاحبان فرایند :
واحد آزمایشگاه
واحد تصویربرداری
دفتر پرستاری
کلیه بخش های درمانی و
اورژانس و بخش های ویژه
واحد پذیرش
واحد ترخیص

تهیه کنندگان :
شکراله نیازی
(مدیرپرستاری)
لیلی حاجی علینژاد
(مسئول بهبود کیفیت )

خروجی :

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

 -1بیمار عمل شده
 -2بیمار فوت شده
 -3بیمار اعزام شده
 -4فرم اعزام تکمیل شده
 -5پرونده بیمار تکمیل شده
 -6فرم  CPRتکمیل شده
 -7گواهی فوت کامل شده
 -8برگه خالصه پرونده

