
 ارائه خدمات به بیماران اورژانسیفلوچارت 

  

 

 

 

 

 

 

     

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

             

 

 

  

 

  

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مراجعه بیمار به اورژانس

تریاژ  بیمار توسط پرستاروضعیت ارزیابی 
 و تعیین سطح تریاژ

موفق  CPRآیا 
 بوده است؟

  CPRآیا نیاز به 
 دارد؟

آیا نیاز به بستری 
 در اورژانس دارد؟

آیا نیاز به اقدام 
 فوری دارد؟

آیا نیاز به انجام اقدامات 
 پاراکلینیک دارد؟

 و صدور گواهی فوت توسط پزشک CPRتکمیل فرم 

راهنمایی بیمار یا همراه وی جهت 
 مراجعه به پزشک توسط پرستار

دستور تشکیل پرونده تحت نظر و راهنمایی 
 جهت مراجعه به پذیرش توسط پزشک

تجویز نسخه دارویی و 
انجام اقدامات درمانی 
 توسط پزشک و پرستار

 ویزیت بیمار توسط پرشک

انجام اقدامات پذیرش توسط 
 متصدی پذیرش

 تشکیل پرونده تحت نظر توسط متصدی پذیرش 

 انجام دستورات پزشک توسط پرستار

هماهنگی و ارسال نمونه/ بیمار 
به واحد )با توجه به نوع خدمت( 

 مربوطه توسط پرستار

پیگیری و دریافت نتیجه اقدام 
 وسط پرستارپاراکلینیک ت

ویزیت مجدد توسط 
 پزشک

و انجام  CPR اعالم کد 
 اقدامات اولیه توسط پرستار

 اورژانس

 توسط گروه  CPR انجام

CPR 

 سازی جسد جهت انتقال به سردخانهآماده

 بله

آیا نیاز به 
 دارد؟ اعزام

آیا نیاز به انجام 
 دارد؟ مشاوره

آیا نیاز به بستری 
 دارد؟در بخش 

 خیر بله

 یرخ

 بله

 تکمیل برگه مشاوره
 توسط پزشک

متخصص  اطالع به
 توسط سوپروایزر

ویزیت بیمار توسط 
 متخصص

دستور ترخیص بیمار و 
 تجویز دارو توسط پزشک

تکمیل پرونده و تحویل به 
 واحد ترخیص توسط منشی

تکمیل پرونده و تحویل 
به واحد ترخیص 

 توسط منشی

 خیر

 بله خیر

دستور ادامه درمان 
 توسط پزشک

اجرای دستورات پزشک 
 توسط پرستار

ویزیت مجدد و تجویز 
نسخه دارویی توسط 

 پزشک

تکمیل فرم اعزام توسط 
 پزشک

 خیر

دستور بستری توسط  بله خیر
 متخصص

 خیر
 خیر

 بله

تشکیل پرونده بستری 
 توسط متصدی پذیرش

انتقال بیمار به بخش با 
همراهی پرستار اورژانس 
 توسط خدمات اورژانس 

 لهب

هماهنگی با امور نقلیه 
 توسط سوپروایزر

 سردخانهبیمار به  تحویل

 پذیرش بیمار در بخش

 ترخیص بیمار

 اعزام بیمار

 ترخیص بیمار

پرستار/  آماده شدن
تکنسین بیهوشی اعزام 

 جهت همراهی بمار

 خروجی:

 بیمار ویزیت شده -

 بیمار فوت شده -

 م شدهبیمار اعزا -

 بسترری شده بیمار -

 فرم اعزام تکمیل شده -

 تکمیل شده CPRفرم  -

پرونده تحت نظر تکمیل  -
 شده

 گواهی فوت تکمیل شده -

 ورودی:

 بیمار -

 پرونده تحت نظر خام -

 فرم اعزام خام -

 خام CPR فرم  -

 دفترچه بیمار

 گواهی فوت خام

 

مالک اصلی فرایند: 
 حد اورژانسوا

 : همکاران فرآیند

 واحد تصویربرداری -

 واحد آزمایشگاه -

 واحد پذیرش  -

 واحد ترخیص -

 



 

 ن بستریارائه خدمات به بیمارافلوچارت 

 

 

 

 

 

     

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

             

 

 

  

 

  

 

  

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 بخشمراجعه بیمار به 

تحویل گرفتن پرونده و پذیرش 
 بیمار توسط منشی/ پرستار

نیاز به بیمارآیا 
اقدام تشخیصی 

 دارد؟

ار جهت عمل بیمآیا 
جراحی بستری شده 

 ؟است

بیمار بهبود  آیا
 ؟یافته است

 پزشک توسط پرستار اجرای دستورات

ویزیت روزانه و ثبت دستورات دارویی و 
 مانی در پرونده بیمار توسط پزشک در

تکمیل نمودن برگه 
درخواست پاراکلینیک توسط 

 پزشک/ پرستار

انجام اقدام پاراکلینیک 
 در واحد مربوطه

دریافت جواب توسط پرستار 
و الصاق در   HISاز سیستم 

 پرونده توسط منشی بخش 

انتقال و تحویل به اتاق عمل با 
 همراهی پرستار توسط بیماربر

انجام عمل جراحی و اقدامات 

 جراحیریکاوری توسط تیم 

هماهنگی با ستاد هدایت برای 
 اعزام بیمار توسط سوپروایزر

 

ارائه توصیه های الزم برای 
 ترخیص توسط پزشک

ادامه مراقبت از بیمار در 
ریکاوری توسط پرستار 

 ریکاوری

توسط تکمیل برگه مشاوره 
 پزشک

 بله

مالک اصلی فرایند: 
 های بستریبخش

نیاز به  بیمار آیا
 دارد؟ مشاوره

آیا وضعیت بیمار 
جهت عمل مطلوب 

 است؟

 بله

 خیر

 خیر

 بله

انتقال بیمار به بخش با پرونده با 
 همراهی پرستار توسط بیماربر

تکمیل پرونده و تحویل 
واحد ترخیص  به

 توسط منشی

 خیر

تکمیل فرم اعزام توسط 
 پزشک

 خیر

 بله

 خیر

 بله

هماهنگی با امور نقلیه 
 توسط سوپروایزر

 اعزام بیمار

پرستار/  آماده شدن
تکنسین بیهوشی اعزام 

 جهت همراهی بمار

سازی بیمار برای عمل جراحی و آماده

 پرستاراجرای دستورات پزشک توسط 

ثبت اقدامات انجام شده )مراقبت و دستورات 
 توسط پرستار دارویی( در پرونده بیمار

بیمار فوت آیا 
 ؟شده است

ستاد هدایت  آیا
پذیرش داده 

 ؟است

مراجعه پرستار بیمار به اتاق عمل 

الع منشی اتاق عمل به پس از اط

 بخش جهت تحویل گرفتن بیمار

 خیر

آماده کردن بیمار برای 
 توسط پرستار ترخیص

آماده کردن پرونده 
بیمار و تحویل به واحد 

 توسط منشی ترخیص

ارسال برگه مشاوره به دفتر 
 پرستاری توسط پرستار

هماهنگی با متخصص 
 مربوطه توسط سوپروایزر

 ورودی:

 بیمار -

 بیمارپرونده  -

 برگه درخواست پاراکلینیک خام -

 فرم اعزام خام -

 خام برگه مشاوره -

 گواهی فوت خام -

 دفتر گزارش پرستاری  -

 همکاران فرآیند: 

 واحدهای پاراکلینیک -

 واحدهای پذیرش و ترخیص  -

 ق عملاتا -

 

 خروجی:

 پرونده تکمیل شده -

 برگه درخواست رادیولوژی تکمیل شده -

 دفر گزارش پرستار تکمیل شده -

 بیمار مرخص شده -

 بیمار اعزام شده -

 بیمار فوت شده -

 برگه مشاوره تکمیل شده -

 گواهی فوت تکمیل شده -

 برگ ترخیص صادر شده -

انجام اقدامات مربوط به 
پرستار مکجسد توسط ک

 با نظارت پرستار 

تکمیل گواهی فوت توسط 
 پزشک 

تکمیل پرونده و تحویل به 
 واحد ترخیص توسط منشی

تکمیل برگه ارزیابی اولیه 
 بیمار توسط پرستار

 بله

 خیر

تحویل جسد به 
همراهان متوفی توسط 

 مسئول سردخانه

ترخیص 
 بیمار

F2-PSHP 



 ارائه خدمات جراحی فلوچارت

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های اخذ لیست اعمال جراحی از بخش
بستری و هماهنگی با پزشکان متخصص 
 جراحی و بیهوشی توسط منشی اتاق عمل

اطالع به بخش جهت تحویل بیمار به 
 اتاق عمل توسط منشی اتاق عمل

تحویل بیمار از پرستار بخش و کنترل 
پرونده و فرم مراقبت قبل از عمل 

 توسط پرستار اتاق عمل

ویزیت و ارزیابی بیمار توسط 
 متخصص بیهوشی

ثبت اطالعات پرونده در دفتر اتاق 
 عمل توسط منشی اتاق عمل

تحویل و انتقال بیمار به تیم 
 جراحی توسط پرستار اتاق عمل

ثبت اطالعات بیمار در دفتر اتاق 
 عمل توسط منشی اتاق عمل

 

بیمار به اتاق عمل انتقال 
 توسط پرستار اتاق عمل

انجام عمل جراحی توسط 
 تیم جراحی

مصرفی جراحی  ثبت لوازم
در پرونده بیمار توسط 

 تکنسین اتاق عمل

مل و کد جراحی ثبت شرح ع
 در پرونده بیمار توسط جراح

 

تکمیل پرونده سرپایی بیمار 
 HISو ثبت در سیستم 

 توسط منشی اتاق عمل

تعیین نوع بیهوشی و تعیین روند 
 آن توسط متخصص بیهوشی

انجام عمل جراحی توسط 
 تیم جراحی

اطالع به بخش جهت اتقال 
بیمار به بخش مربوطه و ثبت 

پرونده در سیستم  اطالعات
HIS  توسط منشی اتاق عمل 

ثبت لوازم مصرفی بیهوشی و 
جراحی در پرونده بیمار توسط 

 تکنسین بیهوشی/ اتاق عمل

 

ثبت شرح عمل و کد جراحی و 
بیهوشی در پرونده بیمار توسط 

 پزشکان

های ی و فرمتحویل نمونه بیوپس
آزمایشگاه توسط  به پاتولوژی

 اتاق عمل خدمات

تحویل بیمار به همراه پرونده به 
پرستار بخش مربوطه توسط پرستار 

 ریکاوری

انتقال بیمار از اتاق عمل به 
ریکاوری توسط تکنسین 

 بیهوشی/ اتاق عمل

کنترل و ثبت عالئم حیاتی 
بیمار در دفتر و فرم ریکاوری 

 توسط پرستار ریکاوری

اطالع به واحدهای پاراکلینیک 
)رادیولوژی/آزمایشگاه( توسط 

 تکنسین اتاق عمل

پیگیری جهت دریافت/ 
انجام اقدام پاراکلینیک 
 توسط تکنسین اتاق عمل

اطالع وضعیت بیمار به متخصص 
 بیهوشی توسط پرستار ریکاوری

نگهداری بیمار در ریکاوری تا 
stable   شدن وضعیت وی

 توسط پرستار ریکاوری

آیا بیمار شرایط الزم 
جهت تحویل به 
 بخش را دارد؟

آیا بیمار نمونه 
 بیوپسی دارد؟

آیا بیمار به اقدام 
نیاز  پاراکلینیک
 دارد؟

آیا بیمار نیاز به 
 بیهوشی دارد؟

آیا بیمار نمونه 
 وپسی دارد؟بی

 

 همکاران فرآیند: 

 های بستریبخش -

 واحدهای پاراکلینیک -

 ؟واحد فرابری داده -

 

 خروجی:

 بیمار عمل شده -

 پرونده تکمیل شده -

 شده فرم مراقبت قبل از عمل بررسی -

 تکمیل شدهاتاق عمل ر تدف -

 شده بیوپسی تحویل داده -

 شده های پاتولوژی تکمیلفرم -

 فرم ریکاوری تکمیل شده -

 دفتر ریکاوری تکمیل شده -

 ینمونه بیوپس -

 

 برگه مشاوره تکمیل شده -

 گواهی فوت تکمیل شده -

 برگ ترخیص صادر شده -

مالک اصلی فرایند: 
 های بستریبخش

 ورودی:

 بیمار -

 بیمارپرونده  -

 فرم مراقبت قبل از عمل -

 پاتولوژی خامفرم  -

 خامفرم ریکاوری  -

 دفتر ریکاوری -

 دفتر گزارش اتاق عمل -

 فرم شرح عمل - 

وجود بیمار نیازمند 
 جراحی 

ارجاع بیمار به واحد ترخیص 
 توسط منشی اتاق عمل

 بله

 خیر

 خیر بله

 بله

 خیر

 خیر بله

 بله

 خیر

 ترخیص بیمار

-تحویل نمونه بیوپسی و فرم

آزمایشگاه  به پاتولوژیهای 
 اتاق عمل توسط خدمات

F3-PSS 



 

 لوچارت پذيرش بیماران بستری اورژانسیف

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متصدی پذیرش مجری:

 دقیقه 5-01 مدت پذیرش:

ورود بیمار به پذیرش با 
 دستور بستری اورژانسی

 بستری  

کنترل دستور پذیرش 
 توسط متصدی پذیرش

 تشکیل پرونده بستری

اخذ رضایت ضروری از بیمار 
 و در صورت لزوم همراه وی

 یمار در کامپیوترثبت مشخصات ب
 HIDو دریافت کد 

آیا بیمار سابقه 

 مراجعه دارد؟

جستجوی سابقه از 
 اندکس کامپیوتری

 ارائه شماره بستری قبلی

انتقال بیمار با پرونده 
بستری به بخش مربوطه 

 جهت بستری شدن

 بله

 خیر

F4-AEm HP 

 



 

 

 فلوچارت پذيرش بیماران بستری الكتیو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متصدی پذیرش مجری:

 دقیقه 01-05 مدت پذیرش:

ورود بیمار به پذیرش بستری 
 با دستور بستری الکتیو 

بررسی وجود تخت خالی 
 HISاز سیستم 

  آیا تخت خالی

 وجود دارد؟ 

ارجاع بیمار به بخش یا واحد 
 ارائه کننده نوبت بستری

 تشکیل پرونده بستری

اخذ رضایت ضروری از 
 بیمار و در صورت لزوم 

ثبت مشخصات بیمار در کامپیوتر  

 HIDو دریافت کد 

آیا بیمار سابقه 
 مراجعه دارد؟

جستجوی سابقه از 
 اندکس کامپیوتری

بستری  ارائه شماره
 قبلی

انتقال بیمار با پرونده بستری 
 به بخش مربوطه

تعیین وقت مراجعه 
 بعدی بیمار

 خیر

 بله

 بله

 خیر

F5-AELHP 

 



 

 

 

 فلوچارت پذيرش بیماران الكتیو و اورژانسی سرپائی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شمتصدی پذیر مجری:

 دقیقه 5-05 مدت پذیرش:

ورود بیمار به واحد پذیرش 
 پائیبا دستور بستری سر

آیا بیمار سابقه 

 مراجعه دارد؟

جستجوی سابقه از 
 اندکس کامپیوتری

 تشکیل پرونده سرپائی

اخذ رضایت ضروری از بیمار و 
 در صورت لزوم همراه وی

ثبت مشخصات بیمار در 
 HIDو دریافت کد   کامپیوتر

انتقال بیمار با پرونده 
 سرپائی به بخش مربوطه

 بله

 خیر

F6-AEEO 

 



 

 

 فلوچارت ترخیص بیمار در ساعات غیراداری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پزشکترخیص بیمار توسط  توردس

 

 ترخیص بیمار

تکمیل پرونده توسط بخش از نظر مستندات 
 ایپزشکی و اسناد بیمه

از  HIS  برآورد هزینه های ثبت شده در
 صندوق بیمارستان براساس کد الکترونیک

اعالم مستندات پرونده به کارشناس 
 درآمد و مدت زمان بستری

 ثبت برگ ودیعه توسط سوپروایزر

 ارسال پرونده بالینی به دفتر پرستاری

 تماس با آنکال واحد درآمد و ترخیص

 تعیین ودیعه توسط کارشناس درآمد

 واریز وجه ودیعه توسط همراهان

آیا آنکال به تلفن 
  تماس با جانشین آنکال دهد؟پاسخ می

 

 خیر

 بله

F7- PDNOH 

 


