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بررسی دستور بستری یا انتقال مددجو
پرستار

1

تحویل بیمار و دریافت پرونده و ثبت ان

ثبت در لیست عمل و ارسال به اتاق عمل در شب قبل عمل

پرستار

پرستار

آن ثبت و بيمار
شيفتاتاق عمل
پرستار تحویل به
آماده سازی مددجو و

آن ثبت و بيمار
پرستار شيفت

ویزیت بیمار و اجرای دستورات درمانی

پرستار

پزشک ،اینترن  ،پرستار

آن ثبت و بيمار
شيفتارائه اموزشهای الزم
پرستارپزشک) و
ارائه اقدامات درمانی ( ویزیت

ثبت دستور ات در کاردکس وارائه اموزش های الزم و ثبت در پرونده مددجو
پرستار

پزشک ،پرستار

آیا نیاز به مشاروه
دارد ؟

خیر

خیر
2

آن ثبت و بيمار
پرستار شيفت
آیا مددجو به بخش
دیگری منتقل می شود

بلی
بلی

هماهنگی الزم جهت مشاوره

خیر

پرستار

3

آیا انتقال خارج از مرکز
است ؟

انجام مشاوره

بلی

پزشک مشاور
هماهنگی جهت اخذ پذیرش از مقصد

خیر

آیا نیاز به اقدام
پاراکلینیک دارد ؟

سوپروایزر بالینی  -پرستار

آن ثبت و بيمار
هماهنگی باپرستار
شيفتبه مقصد
آمبوالنس و انتقال

بلی

سوپروایزر بالینی  -پرستار

آماده کردن و راهنمایی مددجو جهت انجام اقدامات پاراکلینیک
پرستار مسئول

پرستار

2

فرآیند پاراکلینیک
پرستار

الصاق نتایج در پرونده و اطالع به پزشک معالج
پرستار

آیا نیاز به اقدام
جراحی می باشد ؟

بلی
1

1

شماره ویرایش1:

عنوان فرایند  :ارائه خدمات
بستری

بخش زنان  ،جراحی و vip

دامنه:
خروجی(برونداد) :مددجو ترخیص
یافته
مسئول پایش :سرپرستار بخش

نوع فرایند :اصلی
ورودی (درونداد) :مددجو
هدف  :پذیرش سریعتر و درمان به موقع و رضایتمندی مددجو

تاریخ ابالغ 95/11/5:
تاریخ بازنگری 95/10/30:
تاریخ بازنگری بعدی 96/10/30 :
صاحب فرایند :پرستاران و پرسنل ترخیص

شاخص فرایند:درصد ترک با رضایت شخصی ،نسبت پرستار حرفه ای شاغل در بخشهای بستری به
کل مراجعین به بخش

2
3
اتمام سیر درمان و دستور ترخیص
پزشک معالج

هماهنکی با بخش مربوطه ( زایمان ) جهت انتقال مددجو
پرستار مسئول شیفت

تهیه و تحویل خالصه پرونده ونسخه دارویی به بیمار
تکمیل مدارک ( پاراکلینیک  ،مشاوره و  ) ...و ثبت درگزارش پرستاری
پرستار مسئول

پزشک  ،اینترن

تکمیل و ارسال به واحد ترخیص

انتقال مددجو به بخش مربوطه( بخش زایمان )
ماما

منشی

کنترل پرونده از نظر تطابق دارو و لوازم و کد جراحی
کارشناس ناظر

آیا پرونده دچار نقص

بلی

بلی

آیا رفع نقص د رواحد

هماهنگی جهت رفع نقص

ترخیص صورت

می باشد؟

کارشناس ناظر بیمه

می پذیرد ؟

خیر

خیر

محاسبه هزینه های پرونده و اعالم به بیمار
متصدی پذیرش و ترخیص

ارجاع پرونده به بخش جهت رفع نقص
واحد ترخیص

کارشناس ناظر
مشکل
رفع
ناظر
کارشناس
واحد مربوطه
آیا بیمار باید هزینه

ای پرداخت کند ؟
کارشناس ناظر

خیر

بلی

نوشتن قبض هزینه ها و راهنمایی جهت پرداخت هزینه

صدرو برگ خروج
متصدی پذیرش

متصدی ترخیص

خروج از بخش
دریافت نسخه اول
برگناظر
کارشناس
پرستار بخش مربوطه

دریافت هزینه و صدور فیش پرداخت
متصدی صندوق

دریافت نسخه دوم برگ خروج از بخش
نگهبانیناظر
کارشناس

کارشناس ناظر

کارشناس ناظر

خروج

2

