کد ASP-PR-105 :

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم
مرکز آموزشی درمانی پیمانیه

فرآیند پذیرش و بستری بیمار در بخش های بستری

B

شروع

آیا بیمار نیاز به اقدام
تشخیصی دارد؟
اجرای دستورات پزشک

تحویل گرفتن رونده از بخش های بالینی یا

خیر

پرستار بیمار

نامه پزشک مبنی بر بستری و پذیرش بیمار

بله

مسئول شیفت

خیر
آیا بیمار نیاز به

تکمیل برگ درخواست خدمات پارا کلنیک
پزشک بخش

مشاوره دارد؟
آیا بیمار جهت عمل

انتقال بیمار به واحد مربوطه تحت شرایط

A

جراحی بستری شده است؟

ایمن جهت انجام اقدامات پاراکلینیک
پرستار بیمار /خدمات

بلی
دریافت جواب و الصاق آن به
پرونده و اطالع به پزشک
تکمیل پرونده و ثبت گزارش پرستاری و اجرای دستورات پزشک

ویزیت روزانه و ثبت دستورات دارویی و درمانی در پرونده

پرستار بیمار

پرستار بیمار /پزشک بخش

پزشک

اخذ رضایت عمل و تکمیل فرم مربوطه
پزشک معالج /پرستار بیمار

خیر

آیا بیمار بهبود

فوت بیمار

یافته است؟

آماده نمودن بیمار جهت عمل جراحی

آیا منجر به
شده است ؟

پرستار بیمار

بلی
وصل سرم و اتصاالت مورد نیاز و چک شیو ناحیه عمل
پرستار بیمار

ثبت دستور ترخیص
پزشک

انجام اقدامات مربوط به جسد
و تکمیل فرم نظارت بر احیا
پرستار  /پزشک

 NPOنمودن بیمار  8ساعت قبل از عمل و آماده کردن دستبند شناسایی
پرستار بیمار

ارائه توصیه های الزم و آماده
کردن بیمار برای ترخیص
پزشک

تکمیل گواهی فوت و یا راهنمای
همراه بیمار جهت اخذ گواهی فوت
سوپروایزر  /پزشک

تکمیل برگ مشاوره و
هماهنگی با متخصص
مربوطه و ثبت کد مشاوره
پرستار بیمار و پزشک بخش

بلی

آیا بیمار نیاز

تکمیل چک

به مشاوره قبل

لیست قبل از عمل

پرستار بیمار

از عمل دارد؟

آماده کردن پرونده و
تحویل به واحد ترخیص

تحویل جسد به همراه پس از

منشی بخش

دریافت گواهی فوت
سوپروایزر  /نگهبان

ویزیت بیمار و ارائه
دستورات درمانی
پزشک مشاور

خیر
انتقال بیمار و تحویل به اتاق عمل تحت شرایط ایمنی و مراقبتی

پایان

پرستار بیمار  /خدمات

B

چک پرونده و چک لیست عمل  ،شیو بیمار و دستبند شناسایی و ...
پرستار تحویل گیرنده

انجام عمل جراحی و اقدامات ریکاوری
تیم اتاق عمل

ادامه در صفحه بعد

C

اطالع به بخش جهت تحویل بیمار از ریکاوری
پرستار ریکاوری

C

مراجعه پرستار به اتاق عمل جهت تحویل بیمار
پرستار بیمار /خدمات
هماهنگی با ستاد هدایت برای اعزام
سوپروایزر  /پزشک بخش
آیا وضعیت بیمار جهت

خیر

انتقال مطلوب است؟

بله
آیا ستاد هدایت

ادامه مراقبت ها در ریکاوری

چک پرونده بیمار و دستورات پس از عمل

پرستار ریکاوری

و چک عالئم حیاتی و هوشیاری بیمار

خیر

پذیرش داده است؟

پرستار بیمار

D

بله

انتقال بیمار تحت شرایط ایمنی و

اطالع به پرسنل آنکال اعزام

مراقبتی به بخش با پرونده

سوپروایزر بالینی

پرستار بیمار  /خدمات

اعزام بیمار به مرکز مجهزتر

B

پرستار اعزام /راننده

