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مراجعه بیمار به بخش جهت بستری

پذیرش بیمار توسط سر شیفت

تعویض لباس بیمار با کمک  ،کمک بهیار یا
پرستار

انجام ارزیابی اولیه و اقدامات پایه و آموزش بدو
ورود توسط پرستار
اطالع به پزشک یا دستیار (اینترن) توسط پرستار
بمنظورویزیت بیمار

ویزیت بیمار توسط پزشک (دستیار) حداکثر ظرف
یک ساعت
چک کاردکس دستورات پزشک توسط پرستار

بیمار دستور

بیمار دستور

خدمات خارج از

مشاوره دارد

بیمارستان دارد

سرپرستار

دارویی و یا سرم

یا دریافت خون دارد

تصویر برداری دارد

تراپی دارد

هماهنگی
توسط

بیمار دستور

بیمار دستور آزمایش و

بیمار دستور خدمات

آیا مشاوره
بلی

اورژانسی است

1

خیر
2

کاردکس کردن توسط
پرستار وثبت در HIS
3

کاردکس کردن توسط
پرستار وثبت درHIS
HIS
4

کاردکس کردن توسط
پرستار وثبت در HIS

5

ارجاع
بیمار
تهیه کننده  :مدیر بیمارستان  ،مدیر پرستاری
دفتر بهبود کیفیت ،سوپروایزر آموزشی

تایید کننده
رییس اتاق عمل

ابالغ کننده
رییس بیمارستان
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2

4

3

5

اطالع تلفنی به پزشک یا آنکال

هماهنگی انجام مشاوره

تحویل دارو از داروخانه و یا

گرفتن نمونه توسط

توسط اینترن و یا رزیدنت

توسط رزیدنت یا اینترن

استفاده از  STOKEتوسط

هماهنگی با تصویر برداری

پرستار و ارسال به

توسط سرپرستار

منشی بخش
انجام مشاوره تلفنی و مهر و
امضائ رزیدنت و امضاء پزشک

انجام مشاوره حداکثر
ظرف  24ساعت

آزمایشگاه
فرستادن بیمار به تصویر

دادن دارو بصورت دبل چک
توسط پرستار

در روز بعد

برداری توسط بیماربر

دریافت نتایج
آزمایشات از

ثبت عوارض احتمالی
در فرم مربوطه و
اطالع به نماینده ADR

آزمایشگاه و تزریق

ثبت  Reportدر پرونده

خون (در صورت

بیمار

داشتن دستور)

کاردکس نمودن و ثبت نتایج در پرونده بیمار توسط پرستار

انجام آموزش حین بستری توسط پرستار

ادامه
درمان

بیمار دستور

آیا بیمار از نظر

اعزام دارد

پزشک ترخیص
است
آموزش حین ترخیص توسط پزشک و پرستار

هماهنگی توسط سوپروایزر با ستاد هدایت
تکمیل پرونده توسط منشی و ارسال به

گرفتن پذیرش توسط پزشک از بیمارستان
مقصد و انجام هماهنگی توسط سوپروایزر

ترخیص

ترخیص

اعزام
بیمار
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بیمار

تایید کننده
رییس اتاق عمل

ابالغ کننده
رییس بیمارستان

