واحد بهبود کیفیت مرکز آموزشی و درمانی شهید بهشتی بابل
تاریخ تدوین95/8/25 :

عنوا ن فرآیند درمان بیماران اورژانسی
شماره فرآیند:ف/درمان بیماران اورژانسی3/
صاحب فرآیند :رییس اورژانس /مدیر خدمات پرستاری

تاریخ بازنگری:

بیمار سطح 1

ورود بیمار به اورژانس
توسط  EMSو سایروسایل

تریاژ بیمار و
تعیین سطح
توسط پرستار
تریاژ

بیمار سطح 4و 5تریاژ
ویزیت بیمار توسط پزشک اسکرین
و انجام اقدامات سرپایی

انتقال سریع بیمار به CPR

انجام CPRواحیاء بیمارتوسط گروه
 CPRاورژانس

بیمار سطح 2و  3تریاژ
ویزیت بیمار توسط متخصص طب اورژانس

آیا بیمار نیاز به
خدمات تخصصی

بلی

دارد

خیر
خروج

آیا بیمار
احیاء
شد

بلی

ایا بیمار نیاز به
ویزیت توسط سایر

بیمار

سرویسها دارد

از اورژانس

بلی

خیر

مونیتورینگ
بیمارتوسط پرستار

دستوردانجام اقدامات تشخیصی و

گذاشتن  orderتوسط متخصص طب

درمانی توسط متخصص طب

اورژانس مبنی بر ویزیت و یا مشاوره توسط

اورژانس

رزیدنت و یا متخصص مربوطه

خیر

معرفی به
پزشکی

انتقال
بیمار
به ICU

قانونی توسط
متخصص
طب اورژانس
مقیم

ترخیص

بلی

بیمار

تعیین تکلیف بیمار

آیا بیمار

حداکثر ظرف  6ساعت

ترخیص است

توسط متخصص طب

انجام مشاوره و یا ویزیت توسط رزیدنت
یا متخصص مربوطه

اورزانس

خیر
بستری بیمار در
بخش اورژانس تا
خالی شدن تخت
در بخش (حداکثر
 12ساعت)

تهیه کنندگان
مسئول فنی بیمارستان  ،رییس اورژانس ،مدیر خدمات پرستاری
سوپروایزر اورژانس ،سرپرستار اورژانس ،کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار،
دفتر بهبود کیفیت

تایید کننده
مدیرو مسئول فنی بیمارستان

ابالغ کننده
آقای دکتر اباذر اکبر زاده پاشا
رییس بیمارستان
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