عٌَاى فزایٌذ:

کذFA / QI / PR / 05:

پذیزش هستقین ٍ غیز هستقین بیوبر

ضوبرُ ٍیزایص0:

داًطگبُ علَم پشضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبى

تبریخ ابالغ95/8/10 :

ّزهشگبى

تبریخ ببسًگزی96/8/10:

بیوبرستبى فبرابی بستک
دفتز بْبَد کیفیت

تعذاد صفحِ2:
ًَع :اصلی  /پطتیببًی

صبحب فزایٌذ :کلیِ بخطْبی درهبًی

فلَچبرت:
دستور کتبی پزشک مبنی بر بستری بیمار
خیر
چک دستور انتقال به بخش دیگر

بله
آیا پذیرش بیمار
مستقیم است؟

راهنمایی همراه بیمار جهت تشکیل پرونده به واحد
پذیرش

تشکیل پرونده ودریافت دستبند شناسایی برای بیمار

تماس و هماهنگی با بخش مربوطه
بله

آمادگی بخش مقصد و آماده کردن تخت توسط
خدمه
تماس از بخش مقصد جهت انتقال بیمار

آیا بیمار مستعد سقوط
از تخت،ترومبو آمبولی
وبدسور است؟یا آلرژی
دارد؟

حفظ حریم خصوصی بیمار حین انتقال
خوش آمد گویی و معرفی پرستار به بیمار
وراهنمایی به اتاق و تخت مربوطه
آموزش دادن نکات مورد نیاز به بیمار و همراه
گرفتن عالیم حیاتی و ارزیابی اولیه

راهنمایی بیمار به تخت مربوطه وتعویض لباس با
کمک همراه یا خدمه
انتقال نام بیمار از واحدپذیرش به بخش از HIS
سیستم

انتقال نام بیماربه بخش از طریقHIS
ضص
انتقال بیمار با توجه به وضعیت وی با ویلچر یا
برانکارد توسط خدمه به همراه پرستار

دریافت دستبند زرد یا قرمز

خیر

دریافت دستبندشناسایی
سفید

ثبت فرم ارزیابی اولیه با توجه به هیستوری بیمار
معرفی کردن پرستار ادمیت کننده به بیمار و آموزش
اولیه
چک کردن دستورات کتبی پزشک
شستن دست ها
چک عالیم حیاتی گرفتن الین وریدی و ارسال نمونه
خون به آزمایشگاه
ثبت در سیستمHIS

چک کردن دستورات کتبی پزشک

B
A

B

A

اجرای دقیق دستورات پزشک
کارت و کاردکس کردن دستورات
درخواست دارو و وسایل مورد نیاز و خدمات بخش
اجرای دقیق دستورات پزشک
ثبت در سیستمHIS
ضص
ثبت تمام کارهای انجام شده در پرونده
بیماربا ذکر تاریخ  ،ساعت  ،مهر و
امضاء توسط پرستار مسئول بیمار

ًبم ٍ سوت تْیِ کٌٌذُ/تْیِ کٌٌذگبى:

ًبم ٍ سوت تأییذ کٌٌذُ:

ًبم ٍ سوت تصَیب کٌٌذُ:

صبلحِ کیبئی/هسئَل ای سی یَ

فزیذُ ضکزاللْی  /هسئَل دفتز بْبَد کیفیت

دکتز هحوذکْي/رئیس بیوبرستبى

