فرآیند ارئه خدمات در بخش های بستری
بیمارستان امیرالمومنین (ع) گناوه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

مالک اصلی فرآیند  :بخشهای بستری

همکاران فرآیند :
ـ واحد پذیرش
ـ واحد اتاق عمل

ورودی :

شروع

ـ بیمار

ـ واحد ترخیص ـ واحدهای پاراکلینیک

ـ پرونده بیمار

خروجی :

تحویل گرفتن پرونده و

ـ پرونده تکمیل شده

پذیرش بیمار

ــ بیمار مرخص شده
ـ بیمار فوت شده

پرستار

ـ ـ گواهی فوت تکمیل شده
ـ سربرگ ترخیص صادر شده

A
آیا بیمار جهت
عمل جراحی
بستری شده
است؟

خیر

اجرای دستورات پزشک
پرستار

بلی

آماده نمودن بیمار برای عمل
جراحی و اجرای دستورات
پزشک
پرستار

آیا بیمار نیاز به
اقدام تشخیصی
دارد؟

بلی

پر نمودن برگه درخواست
پاراکلینیک
پزشک  /پرستار

خیر

تکمیل برگه مشاوره و
هماهنگی با متخصص مورد نظر

آیا
بیمار نیاز به
مشاوره دارد؟

بلی

پرستار و پزشک معالج

خیر

ویزیت بیمار و ارائه

انجام اقدام پاراکینیک

C
ویزیت روازنه و ثبت دستورات دارویی و
درمانی در پرونده بیمار

دریافت جواب و الصاق به

پزشک و پرستار

پرونده

دستورات درمانی
پزشک مشاور

B

پرستار  /بیماربر

انتقال و تحویل به اتاق عمل
پرستار  /بیماربر

A

هماهنگی با ستاد هدایت

انجام عمل جراحی و

برای اعزام بیمار

اقدامات ریکاوری

سوپروایزر  /مترون

تیم اتاق عمل

واحد مربوط

آیا
بیمار بهبود
یافته است؟

خیر

بلی

آیا منجر به
فوت بیمار شده
است؟

B

ارائه توصیه های الزم و آماده

آیا ستاد هدایت
پذیرش داده
است؟

خیر

مراجعه پرستار به اتاق عمل

کردن بیمار برای ترخیص

پس از اطالع اتاق عمل

پرستار  /پزشک

پرستار

C

به واحد ترخیص
بلی

هماهنگی با واحد اعزام

ادامه مراقبت ها در ریکاوری

خیر

پرستار ریکاوری

سوپروایزر  /مترون

آیا وضعیت بیمار
جهت انتقال
مطلوب است ؟

منشی بخش

اعزام مادر به مرکز مجهزتر
پرستار  /راننده

پرستار  /بیماربر

پرستار و پزشک

انتقال جسد به سردخانه

تحویل جسد و گواهی فوت
به همراهیان
سوپروایزر  /خدمه

پایان

منابع  :دارو و لوازم مصرفی پزشکی ،تجهیزات پزشکی ،پزشک ،پرستار ،خدمه ،منشی بخش ،بیماربر

انجام اقدامات مربوط به جسد

خدمه

بلی

انتقال بیمار به بخش با پرونده

بلی

و تکمیل گواهی فوت
آماده کردن پرونده و تحویل

خیر

