
  کتابچه فرآیندها
دانشگاه علوم پزشکی و 

درمانی  بهداشتی خدمات
  بوشهر

) ع(بیمارستان امام حسین 
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  فرآیندهاي بخش اورژانس
  
  
  



فرایند سونداژ کردن     ایمنی بیمار         ربهبودکیفیتدفت   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  فرآیند هاي اصلی:عنوان سند
 

 درمانی بوشھردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی 

  اهرم ) ع(سین حبیمارستان امام 
  

  15/3/99:تاریخ ابالغ
-بیمار-پرستار-پزشک:دامنه سند

  صندوق
  19/3/99: تاریخ بازنگري

  19/3/1400:تاریخ بازنگري بعدي HEH/pr-EC-18::کدسند

  :فرایندصاحبان 
  پزشک وپرستار -
صندوق                            ، متخصص-

  بیمار -
ساعت1 – 6:مدت فرایند  

  رقیه مشتاق پور: تهیه کننده

سونداژورود بیمار به اورژانس با دستور انجام پروسیجر  

 دست ها را شسته و روش کار را به بیمار هوشیار توضیح می دهید

 آماده کردن وسایل الزم و حفظ حریم بیمار

سپس خشک کنیدناحیه ژنیتال  را آب و صابون شسته یا با بتادین ضد عفونی کرده و   

 بسته استریل  را باز کرده و دستکش استریل می پوشید

تمیز می کنید)از باال به پایین(ناحیه ژنیتال را با پنبه آغشته به محلول ضد عفونی کننده   

 رسیور را در وسط پاي بیمار نزدیک ناحیه ژنتال قرار داده

 انتهاي سوند را در رسیور گذاشته و سر سوند را به ژل آغشته می کنیم

 سر سوند را داخل مجراي ادرار قرار داده و خروج ادرار را چک میکنیم

 کاتتر ادراري را با چسپ به ران بیمار ثابت کرده و تاریخ سونداژ را به سوند وصل می کنید

 بیمار را خشک کرده و وسایل کثیف را در سطل زباله مخصوص میریزید

 دستکش را خارج کرده و دست ها را میشویید

سوند را به کیسه ادرار وصل می کنید بالون سوندرا پر کرده و  

 هدایت بیمار به اتاق عمل سرپایی



  "فرایند بستري موقت در اورژانس"     و ایمنی بیمار    دفتربھبودکیفیت

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  فرآیند هاي اصلی:سندعنوان 
 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
   اھرم) ع(سین حبیمارستان امام 

  15/3/99:تاریخ ابالغ
-بیمار-پرستار-پزشک:دامنه سند

  صندوق
  19/3/99: تاریخ بازنگري

  19/3/1400:تاریخ بازنگري بعدي HEH/pr-EC-01::کدسند

:صاحبان فرایند  
 پزشک -

پرستار -  
 متخصص-
- دوقصن  

بیمار-  

:مدت فرایند  
ساعت 1 – 6  

 ویزیت بیمارتوسط پزشک  در مطب یا اورژانس

 جهت بیمار پرونده موقت تشکیل میشود

 کانسالت متخصص و توضیح شرح حال کامل بیمار 

 به متخصص توسط پزشک عمومی

تلفنی دستور  حضور متخصص مربوطه 

 اجراي دستورات دارویی و درمانی 

کردن  در بخش  دستور بستري
 هاي مربوطه

 خیر بله آیا بیمار نیاز به متخصص دارد؟

و استیبل شدن  پاراکلینیک بعد از انجام خدمات 
پزشک مربوطه ترخص می شودبیمار با دستور   

بیمارستان مراجعه میکندبیمار به پذیرش   

سکینه جعفري :تهیه کننده 



   "فرایند ترخیص با رضایت شخصی"       ایمنی بیمار و دفتربهبودکیفیت

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  فرآیند هاي اصلی:عنوان سند
 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
   اھرم) ع(سین حبیمارستان امام 

  15/3/99:تاریخ ابالغ
  19/3/99: تاریخ بازنگري  پزشک - بیمار-پرستار:دامنه سند

  19/3/1400:تاریخ بازنگري بعدي HEH/pr-EC-02::کدسند

  :صاحبان فرایند
                              پزشک     -
                                          پرستار-
  بیمار-

  :مدت فرایند
  دقیقھ ٣٠ 

اورژانس بیمار بستری موقت در  

 

 بیمار قصد ترخیص با مسئولیت شخصی دارد

 

)پزشک و پرستار(بیمار وهمراه بیماررابه عواقب احتمالی ترخیص بارضایت شخصی آگاه کرده   

 

کند و امضاء و انگشت می زندبیمار یا همراه علت رضایت شخصی را قید می   

 

به عنوان (نوشتن توصیه ها وآگاهی ها و عوارض احتمالی  ناشی از عدم ادامه درمان توسط پزشک و پرستار 
مهروامضاء می شود) شاهد  

 مراحل تسویه حساب انجام می شود

 

DCکردن تمام اقدامات درمانی از بیمار 

بیمارستان را ترك می کندبیمار،   

 

خدیجه موسوي: تهیه کننده   



                                     ایمنی بیمار و دفتربهبودکیفیت
  "فرایند انجام تزریقات"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  رقیه مشتاق پور :ه کنندهتهی

  فرآیند هاي اصلی:عنوان سند
 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
   اھرم) ع(سین حبیمارستان امام 

  15/3/99:تاریخ ابالغ
– پرسنل اورژانس :دامنه سند

  پذیرش وصندوق
  19/3/99: تاریخ بازنگري

  19/3/1400:تاریخ بازنگري بعدي HEH/pr-EC-03::کدسند

  :فرایندصاحبان 
  پرستار-
  صندوق  -
  بیمار-
  

  :فرایندمدت 
  دقیقه15

به اورژانس بیمار مراجعه  

مشخصات در سیستم ثبت  His )منشی(   

بیمارتوسط مراجعه به صندوق واخذ قبض تسویه جهت انجام تزریقات   

ورود به اتاق تزریقاتتحویل قبض  و   

)برداشتن ،کشیدن ،زدن(چک داروي بیمار در سه مرحله  

)پرستار(انجام تزریق  



         ایمنی بیمار و دفتربهبودکیفیت  

  "در اورژانس cprفرایند عملیات احیا در اتاق"               
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  فرآیند هاي اصلی:عنوان سند
 

 علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر دانشگاه
   اھرم) ع(سین حبیمارستان امام 

  15/3/99:تاریخ ابالغ
-بیمار-پرستار-پزشک:دامنه سند

  115پرسنل - سوپروایزر-صندوق
  19/3/99: تاریخ بازنگري

  19/3/1400:تاریخ بازنگري بعدي HEH/pr-EC-04::کدسند

 انتقال بیمار به اتاق احیا توسط پرستار و همراهان

  متشکل از پزشک کشیک ، پرستار ، بهیار ، بیهوشی  cprضور تیم ح 

ویزیت متخصص مربوطه در صورت وجود 
 متخصص

اعزام بیماربه مراکز در مانی به دلیل 
 نبود بخش هاي ویژه  بستري

cpr عالم کدا   

 ورود بیمار بد حال اورژانسی با برانکارد

یا انجام آ cpr ؟ موفق بوده   

 

 بله خیر

انتقال به سرد 
 خانه

 cprاجراي عملیات 

       متخصص،پرستار  پزشک و-:صاحبان فرایند
  و بیمار 115، صندوق - سوپروایزر

  ساعت 1  :مدت فرایند

سکینه جعفري پور:تهیه کننده     



         ایمنی بیمار و دفتربهبودکیفیت  

 بستري بخشهاي بیماربه فرآیندانتقال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  فرآیند هاي اصلی:عنوان سند
 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
   اھرم) ع(سین حبیمارستان امام 

  15/3/99:تاریخ ابالغ
-بیمار-پرستار-پزشک:سنددامنه 

  بخش هاي درمانی-صندوق
  19/3/99: تاریخ بازنگري

  19/3/1400:تاریخ بازنگري بعدي 6HEH/pr-EC-0::کدسند

بخش  بستري در  Orderنوشتن 
 توسط پزشک مربوطه

بااینچارج بخشمقصدهماهنگی   

بیمار تلفنی کامل گزارش ارائه  

نواقص رفع و بیمار بالینی چک  

وتحویل آن به پرستار) بیمار یا همراه (   اورژانس پرونده تسویه حساب    

یا همراه بیمارانتقال بیمار توسط پرستار و نیروي خدمات   

تحویل بالینی بیمار و پرونده  به 
 پرستار بخش مقصد

 چک کامل پرونده وتکمیل آن  جهت تسویه حساب  

       متخصص،پرستار  پزشک و-:صاحبان فرایند
  و بیمارصندوق - سوپروایزر

  دقیقه 3  :مدت فرایند

  
سکینه جعفري پور:تهیه کننده   



         ایمنی بیمار و دفتربهبودکیفیت

                    "سونوگرافی فرآیندانجام"
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  فرآیند هاي اصلی:عنوان سند
 

 بھداشتی درمانی بوشھردانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
   اھرم) ع(سین حبیمارستان امام 

  15/3/99:تاریخ ابالغ
-بیمار-پرستار-پزشک:دامنه سند

  بیمار - بخش سونوگرافی
  19/3/99: تاریخ بازنگري

  19/3/1400:تاریخ بازنگري بعدي HEH/pr-EC-07::کدسند

نوشتن دستور سونوگرافی توسط پزشک 
 معالج

 چک دستور پزشک توسط پرستار مربوطه

 هماهنگی با مسئول بخش سونوگرافی توسط پرستار مربوطه

 آماده کردن بیمار جهت سونوگرافی توسط پرستار مربوطه

با همراهی پرستار مربوطه  فرستادن بیمار به سونوگرافی با دفترچه  

 انجام سونوگرافی توسط پزشک سونو گرافی

 تحویل جواب سونوو برگرداندن بیمار به بخش به همراه پرستار

ثبت درگزارش پرستاري و ضمیمه پرونده توسط 
 پرستار مربوطه

 ،پرستار  پزشک و: صاحبان فرایند
  ارباب رجوع و خش سونوگرافی ب

  دقیقه 30  :مدت فرایند

سکینه جعفري پور:تهیه کننده     



  فرآیند هاي اصلی:عنوان سند
 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی 
 بوشھر

   اھرم) ع(سین حبیمارستان امام 

  15/3/99:تاریخ ابالغ
-بیمار-پزشک-پرستار:دامنه سند

  صندوق
  19/3/99: تاریخ بازنگري

  19/3/1400:تاریخ بازنگري بعدي HEH/pr-EC-7::کدسند
         ایمنی بیمار و دفتربهبودکیفیت

  "چک قندخون باگلوکومتردربیمارسرپاییفرآیند "
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

 

توسط بیمار به پرستار پزشک نشان دادن برگه اردر  

 ورود بیمار به اورژانس

 نوشتن مقدار قند خون روي کاغذ ودادن به بیمار جهت رویت پزشک

توسط پرستار هدایت بیمار بر روي صندلی جهت گرفتن قندخون  

 گذاشتن نوار گلوکومتر در دستگاه و نیدل در قلم اتولنست

بر روي نوك انگشت بیمار توسط پرستار زده میشود) استاندارد( 3اتولنست را با شماره   

 نوك نوار را به خون خارج شده از انگشت نزدیک میکنیم

ثبت در دفتر آمار دادن قبض جهت تسویه 
 حساب

بر روي دستگاه نشان داده میشود ند خون مقدار ق  

 ،پرستار  پزشک و: صاحبان فرایند
  بیمار و صندوق

  دقیقه 30  :مدت فرایند

  
شاهین یزدان خواه:  :تهیه کننده   



   موقت با گلوکومتر در بیمار بستري چک قند خونفرآیند    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  فرآیند هاي اصلی:عنوان سند
 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
   اھرم) ع(سین حبیمارستان امام 

  15/3/99:تاریخ ابالغ
-بیمار-پرستار-پزشک:دامنه سند

  صندوق
  19/3/99: تاریخ بازنگري

  19/3/1400:تاریخ بازنگري بعدي HEH/pr-EC-08::کدسند

 نشان دادن فرم بستري موقت به پرستار

 ورود بیمار به اورژانس

 هدایت بیمار جهت اقدامات درمانی برروي تخت بستري

با گلوکومتر  BSچک کردن اردر  

اتولنستگذاشتن نوار در دستگاه و نیدل در   

برروي نوك انگشت بیمار توسط پرستار زده می شود 3اتولنست با شماره   

 خون خارج شده را به نوك نوار نزدیک کرده

  نشان داده شده در فرم بستري نوشته می شود BSمقدار 

انجام اقدامات دارویی و درمانی 
 با توجه به مقدار قند خون

 اطالع به پزشک کشیک

 تلفنی رویت مستقیم

 ،پرستار  پزشک و: صاحبان فرایند
  بیمار و صندوق

  دقیقه 30  :مدت فرایند

  

شاهین یزدان خواه :تهیه کننده  

 و ایمنی بیمار ود کیفیتبدفتر به



  

                          فرایند مراجعه بیمار تصادفی  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  فرآیند هاي اصلی:عنوان سند
 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
   اھرم) ع( سینحبیمارستان امام 

  15/3/99:تاریخ ابالغ
-بیمار-پرستار-پزشک:دامنه سند
-آزمایشگاه-115-سوپروایزر
  صندوق- رادیولوژي

  19/3/99: تاریخ بازنگري

  19/3/1400:تاریخ بازنگري بعدي HEH/pr-EC-09::کدسند

 بیمار وارد اورژانس میشود

 بیمار  توسط پزشک  و پرستار ویزیت می شود

)پانسمان و بخیهشستشو و -آتل-کنترل خونریزي(انجام اقدامات اولیه  

آیا بیمار نیاز به اقدامات 
 خیر بله پارا کلینیکی دارد؟

)گرافی و ازمایشات( انجام اقدامات پاراکلینیکی   

 ویزیت مجدد

؟آیا بیمار نیاز به ارجاع دارد  خیر بله 

)بیمار یا همراه(انجام تسویه حساب از صندوق  

بوالنس ماعزام بیمار با آ
)سوپروایزر(  

ارجاع بیمار به متخصص 
))سرپایی(مربوطه  

 درصورت وجود مشکل به متخصص مراجعه کند

 ترخیص بیمار

)بیمار یا همراه(انجام تسویه حساب از صندوق  

 ،پرستار  پزشک و: صاحبان فرایند
، 115سوپروایزر  و  صندوق،بیمار و 
  مایشگاه و رادیولوژيزآ

  ساعت 1- 6  :مدت فرایند

  

 ود کیفیت و ایمنی بیماربدفتر به

  



  

                          فرآیند بیمار تصادفی اورژانسی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرآیند هاي اصلی:عنوان سند  
 

 بھداشتی درمانی بوشھردانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
   اھرم) ع(سین حبیمارستان امام 

  15/3/99:تاریخ ابالغ
-بیمار-پرستار-پزشک:دامنه سند

سوپروایزر-صندوق  -115- 
19/3/99: تاریخ بازنگري  

::کدسند HEH/pr-EC-10 19/3/1400:تاریخ بازنگري بعدي  

اورژانس توسط وسیله ورود بیمار به 
 شخصی یا آمبوالنس

CPRانجام عملیات  )رهبر تیم(با حضور پزشک   

 CPRانتقال بھ اتاق 

 پذیرش توسط پرستار 

آیا بیمار هوشیار است و 
 خیر بلھ نبض دارد؟

 ویزیت توسط پزشک اورژانس

Expaire بیمار   

)شستشو و پانسمان و بخیه-آتل-کنترل خونریزي(انجام اقدامات اولیه  

 برگشت بیمار 

اعزام بیمار به مراکز 
 مجهزتر با آمبوالنس

آمبوالنسجهت 115هماهنگی با ستاد هدایت توسط سوپروایزر و همزمان تماس با   

کروکی به واحد صندوق با آوردن (تسویه حساب بیمار از صندوق در صورت داشتن همراه 
)براي بیماران تصادفی رایگان می شود  

 انتقال به سرد خانه

       متخصص،پرستار  پزشک و-:صاحبان فرایند
  و بیمار 115، صندوق - سوپروایزر

  ساعت 1  :مدت فرایند

سکینه جعفري پور:تهیه کننده     

 ود کیفیت و ایمنی بیماربدفتر به



  

    پایین فرآیند مراجعه بیمار باسوختگی                                  
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  فرآیند هاي اصلی:عنوان سند
 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
   اھرم) ع(سین حبیمارستان امام 

  15/3/99:تاریخ ابالغ
-بیمار-پرستار-پزشک:دامنه سند

  صندوق
  19/3/99: تاریخ بازنگري

  19/3/1400:تاریخ بازنگري بعدي HEH/pr-EC-11::کدسند

:صاحبان فرایند  
صندوق                                          - پرستار  -پزشک  -
  بیماران -

  دقیقه 30:مدت فرایند
خدیجه موسوي                                                                 : تهیه کننده

 ورود بیمار به اورژانس

 پذیرش توسط پرستار

 ویزیت توسط پزشک اورژانس و بررسی درصد سوختگی

 شست و شو با نرمال سالین و پانسمان با سیلور و آنتی بیوتیک  موضعی

آمار ثبت در دفتر  

مربوطه  پرداخت هزینه صندوق جهت ارجاع به و  داروخانهاز  مصرفیتهیه لوازم  

 دستور دارویی و آموزش مراقبت هاي بعد از پانسمان

تعیین تاریخ دادن قبض  تسویه و
 مراجعه بعدي جهت پانسمان مجدد

 ود کیفیت و ایمنی بیماربدفتر به



  

)درجه سه(باال فرآیند مراجعه بیماربا سوختگی  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  فرآیند هاي اصلی:سندعنوان 
 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
   اھرم) ع(سین حبیمارستان امام 

  15/3/99:تاریخ ابالغ
-بیمار-پرستار-پزشک:دامنه سند

  سوپروایزر-115-صندوق
  19/3/99: تاریخ بازنگري

  19/3/1400:تاریخ بازنگري بعدي HEH/pr-EC-12::کدسند

  :صاحبان فرایند
 -پرستار و   پزشک  -

                     115سوپروایزر   و    
                 صندوق                         -
  بیماران -

  دقیقه 30:مدت فرایند

 ورود بیمار به اورژانس

 دستور اعزام

 پذیرش توسط پرستار

 ویزیت توسط پزشک اورژانس و بررسی درصد سوختگی

تزریق مسکنملحفه استریل و شستشو ، ، سرم رینگر ،  IV lineانجام اقدامات اولیه   

با به بیمارستان سوختگی اعزام 
بوالنسآم  

)سوپروایزر(115وتماس با واحد جهت اعزام ستاد هدایت هماهنگی با   

 دادن قبض  جهت تسویه حساب به صندوق در صورت داشتن همراه

 ود کیفیت و ایمنی بیماربدفتر به

سکینه جعفري پور:تهیه کننده   



 

 

در بیمارسرپایی فرایند نمونه گیري التور  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  فرآیند هاي اصلی:عنوان سند
 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
   اھرم) ع(سین حبیمارستان امام 

  15/3/99:تاریخ ابالغ
-بیمار-پرستار-پزشک:دامنه سند
  آزمایشگاه

  19/3/99: تاریخ بازنگري

  19/3/1400:تاریخ بازنگري بعدي HEH/pr-EC-13::کدسند

:صاحبان فرایند  
پرستار                پزشک                   -

 –آزمایشگاه                       
  بیمار

دقیقه 10:مدت فرایند  

مراجعه بیمار با عالئم اسهال 
 حاد آبکی

 ورود به اتاق معاینه و ویزیت بیمارتوسط پزشک

)بیمار(با دستور پزشک سرپایی به آزمایشگاه جهت نمونه گیري مراجعه کرده    

)بیمار(دقیقه انجام می شود  3-2نمونه گیري در عرض   

)آزمایشگاه(دقیقه در محیط کاري بلرمنتقل می شود  2ظرف کمتر از  

پیگیري موارد مثبت 
)آزمایشگاه(  

پذیرش گرفتن نوبت ویزیت از  

   رقیه مشتاق پور:  :تهیه کننده 

                                       

 ود کیفیت و ایمنی بیماربدفتر به



 

ي موقت اورژانسدر بیماربستر فرایند نمونه گیري التور  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  فرآیند هاي اصلی:عنوان سند
 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
   اھرم) ع(سین حبیمارستان امام 

  15/3/99:تاریخ ابالغ
-بیمار-پرستار-پزشک:دامنه سند
  آزمایشگاه

  19/3/99: تاریخ بازنگري

  19/3/1400:تاریخ بازنگري بعدي HEH/pr-EC-14:کدسند

:صاحبان فرایند  
پزشک                       -

پرستار                   
بیمار  –آزمایشگاه      

دقیقه 15  :مدت فرایند  

مراجعه بیمار با پرونده 
 بستري موقت

GEاز بیماران با تشخیص   نمونه التور گرفته می شوند   

.آنتی بیوتیک نمونه گیري التور انجام می شودسرم و دربخش قبل ازشروع   

)آزمایشکاه(دقیقه در محیط کاري بلر منتقل می شود   2ظرف کمتراز  

)پرستار(انجام اقدامات درمانی دیگر بعداز گرفتن نمونه التور    

)آزمایشگاه(پیگیري موارد مثبت   

)یا خدمات بخشهمراه بیمار( نمونه گرفته شده همراه با دو عدد فرم التور به ازمایشگاه فرستاده می شود   

 ظرف التور و سوآپ به بیمار داده می شود

 برگشت یک فرم التوربعد از ثبت مهر آزمایشگاه  

   رقیه مشتاق پور:  :کننده تهیه 

                                       

 ود کیفیت و ایمنی بیماربدفتر به



       پانسمان ساده انجام فرآیند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرآیند هاي اصلی:عنوان سند  
 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
   اھرم) ع(سین حبیمارستان امام 

  15/3/99:تاریخ ابالغ
-بیمار-پرستار-پزشک:سنددامنه 

 صندوق
19/3/99: تاریخ بازنگري  

::کدسند HEH/pr-EC-15 19/3/1400:تاریخ بازنگري بعدي  

بیمار به اورژانس جهت تعویض 
 پانسمان مراجعه میکند

 هدایت بیمار به اتاق پانسمان توسط پرستار

 انجام پروسیجر پانسمان به طور کامل

پرستارتوسط  ثبت مشخصات کامل بیمار در دفتر امار روزانه   

پروسه وسایل مصرفی اینتهیه  و از صندوق  تسویه حساب بیمار جهت  دادن قبض  

درمانی  ایا بیمار دفترچه
؟دارد  

 بله خیر

تحویل قبض به پرستار و 
 خروج بیمار از بخش

قید شدن نوع پانسمان در دفترچهجهت فرستادن بیمار نزد پزشک   

 ود کیفیت و ایمنی بیماربدفتر به

 ،پرستار  پزشک و: صاحبان فرایند
  بیمار و صندوق

  دقیقه 30  :مدت فرایند

  

   رقیه مشتاق پور:  :تهیه کننده 

                                       



  

                       فرایند تهیه دارو در اورژانس
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  فرآیند هاي اصلی:عنوان سند
 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
   اھرم) ع(سین حبیمارستان امام 

  15/3/99:تاریخ ابالغ
مسول – مسول بخش :دامنه سند
  پرستار -کمیته دارو

  19/3/99: تاریخ بازنگري

  19/3/1400:تاریخ بازنگري بعدي HEH/pr-EC-16::کدسند

 تحویل درخواست دارویی به مسئول کمیته ي دارویی بیمارستان

 ارائه ي درخواست نامه ي دارویی توسط مسئول کمیته ي دارویی به داروخانه

درخواست دارو ها توسط سر پرستار 
 اورژانس نوشته می شود

ایا دارو هاي درخواستی در 
 داروخانه موجود است؟

 بله خیر

 داروها در قفسه مخصوص خود چیده میشود

 جهت تهیه دارو ها با مسئول داروخانه هماهنگی الزم انجام میشود

 داروهاي درخواستی به اورژانس منتقل میگردد

 دارو ها تهیه می شود

 داروها توسط سر پرستار با لیست داروها چه میشود

 ود کیفیت و ایمنی بیماربدفتر به

 ومسئول بخش : صاحبان فرایند

  کمیته دارو ،پرستار 

  ساعت 1  :مدت فرایند

  سکینه جعفري پور: تهیه کننده



  بستريدر بیمارNGTفرآیند کارگذاري
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  فرآیند هاي اصلی:عنوان سند
 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
   اھرم) ع(سین حبیمارستان امام 

  15/3/99:تاریخ ابالغ
  19/3/99: تاریخ بازنگري  -بیمار-پرستار-پزشک:دامنه سند

  19/3/1400:تاریخ بازنگري بعدي  -HEH/pr-EC-17::کدسند

 چک و بررسی دستور پزشک توسط پرستار

دستور پزشک مبنی بر گذاشتن 
NGT بستريدر بیمار   

به وي برقراري ارتباط با بیمار و توضیع پروسیجر  

بالین بیمارقراردادن وسایل مورد نیاز توسط پرستار بر  

؟آیا بیمار هوشیار است  بله خیر 

)پرستار(  شست و شو و ضد عفونی کردن دست ها  

 قراردادن بیمار در حالت نیمه نشسته توسط پرستار

NGTکارگذاري  توسط پرستار   

NGTچک  مبنی بر اطمینان از صحیح قرار دادن لوله   NGT  در معده توسط پرستار  

NGTثابت کردن لوله  با چسب توسط پرستار   

 قرار دادن بیمار در وضعیت مناسب

 جمع آوري وسایل توسط پرستار

؟معده می باشددر آیا لوله   بله خیر 

شستشوي دست هاضد عفونی کردن و   

NGTبیرون کشیدن لوله  از بینی بیمار   

 ود کیفیت و ایمنی بیماربدفتر به

 ،پرستار  وپزشک : صاحبان فرایند
  بیمار

  دقیقه 20 :فرایند مدت

  فاطمه رضایی فرد: تهیه کننده



  فرآیند هاي اصلی:عنوان سند
 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی 
 بوشھر

   اھرم) ع(سین حبیمارستان امام 

  15/3/99:تاریخ ابالغ
-بیمار-پرستار-پزشک:دامنه سند

  صندوق
  19/3/99: تاریخ بازنگري

  19/3/1400:تاریخ بازنگري بعدي HEH/pr-EC-19::کدسند

 

                         فرآیند انجام دادن سوندفولی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 ویزیت توسط پزشک کشیک ورود مستقیم به اورژانس

در دفترچه یا سرنسخهنوشتن دستور گذاشتن سوند فولی   

 پوشیدن دستکش و باز کردن بسته استریل سونداژ

 حفظ حریم بیمار وانجام سونداژ طبق فرآیند سونداژ

 نشان دادن به پرستار بخش

تحویل قبض تسویه حساب و 
 خروج از بخش

 ارجاع به پزشک 

 هدایت بیمار به اتاق عمل سرپایی توسط پرستار

 ورود بیمار به بیمارستان

 ثبت اطالعات بیمار در دفتر آمار و دادن قبض جهت تسویه حساب

 ود کیفیت و ایمنی بیماربدفتر به

مسئول بخش : صاحبان فرایند

پزشک صندوق و  ،پرستار  و
  بیمار

  ساعت 5/0  :مدت فرایند

  محسن غالمی: تهیه کننده

  



تدفتربهبودکیفی  

)بخیه(فرآیند کشیدن سوچر  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  فرآیند هاي اصلی:عنوان سند
 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی 
 بوشھر

   اھرم) ع(سین حبیمارستان امام 

  15/3/99:تاریخ ابالغ
-بیمار-پرستار-پزشک:دامنه سند

  صندوق
  19/3/99: تاریخ بازنگري

  19/3/1400:تاریخ بازنگري بعدي -HEH/pr-EC::20کدسند

 مراجعه به اورژانس

راهنمایی جهت ویزیت توسط پزشک و ثبت دستور کشیدن 

)پرستار( چک دستور کشیدن بخیه  

 بازدید زخم توسط پرستار

آیا کشیدن بخیه 
 مناسب است؟

 خیر بله

مجددارجاع به پزشک مربوطه جهت ویزیت   

 دستور کشیدن بخیه

)بیمار یا همراه ( ثبت در دفتر آمار و دادن قبض جهت تسویه حساب به صندوق   

)پرستار(تهیه لوازم مصرفی  و کشیدن بخیه  

 تحویل قبض و خروج بیمار

ترخیص بیمار ضمن آموزش 
 جهت مراجعه بعدي

پزشک  ،پرستار : صاحبان فرایند
  صندوق و بیمار

  دقیقه 15  :فرایندمدت 

  محسن غالمی: تهیه کننده

  



  فرآیند هاي اصلی:عنوان سند
 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی 
 بوشھر

   اھرم) ع(سین حبیمارستان امام 

  15/3/99:تاریخ ابالغ
-پرستار-پرستار -مترون:دامنه سند

  منشی دفتر
  19/3/99: تاریخ بازنگري

  19/3/1400:تاریخ بازنگري بعدي HEH/pr-EC:21-:کدسند
                                   "فرآیند نوشتن برنامه کاري شیفت پرسنل"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گرفتن فرم مخصوص برنامه از منشی دفتر پرستاري

بودندمشخص کردن پرسنلی که در آخرین شیفت برنامه قبل شب کار  

پرسنل توسط مسئول بخش) رکوئست(چک و بررسی دفتر درخواست برنامه   

 وارد کردن درخواست رکوئست در برنامه در صورت امکان

آیا مسئول در نوشتن برنامه با 
 کمبود نیرو مواجه است ؟

 خیر بلھ

درخواست مرخصی داشته باشند وارد کردن مرخصی پرسنل در برنامه در صورتی که  

 نوشتن برنامه بر طبق اصول برنامه نویسی توسط سرپرستار بخش

ور نیروهاي کمکی از سایر بخش هاضتکمیل برنامه کاري با ح  

 هماهنگی با سرپرستار سایر بخش ها جهت تامین نیرو

برنامه تایپ شده و  تحویل 
از منشی برنامه دست نویس 

اعالنات تابلوو زدن در   

 تحویل برنامه کاري به مترون   جهت چک و بررسی  کردن برنامه

تایید برنامه توسط مترون و در صورت تغییر در برنامه و تحویل  به منشی 
تایپ  دفتر جهت  

 ود کیفیت و ایمنی بیماربدفتر به

مترون، : صاحبان فرایند
منشی  ،پرستار  ومسئول بخش 

  دفتر

  ساعت 2: مدت فرایند

  سکینه جعفري پور: تهیه کننده

  



  فرآیند هاي اصلی:عنوان سند
 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی 
 بوشھر

   اھرم) ع(سین حبیمارستان امام 

  15/3/99:تاریخ ابالغ
  19/3/99: تاریخ بازنگري  بیمار-پرستار:دامنه سند

  19/3/1400:تاریخ بازنگري بعدي HEH/pr-EC -22::کدسند
  

          "ادراري بگ کردن خالی فرآیند"
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :صاحبان فرایند
  پرستار  بیمار-

  :مدت فرایند
  دقیقه  10

  سمیه حیدري: تهیه کننده
 

پرستار توسط یکبارمصرف دستکش پوشیدن  

ادراري کیسه زیر مدرج ظرف قراردادن  

بیرون کشیدن پیچ انتهاي کیسه وخالی کردن بگ کیسه ادراري توسط 
 پرستار   

پرستار توسط کیسه ییتهانا پیچن بست  

پرستار توسط مدرج مقدارادراردرظرف گیري دازهنا  

دستکش آوردن بیرون  

دستهان شست  

مقدار ثبت out بیمار رووده درپ  

 ود کیفیت و ایمنی بیماربدفتر به



  فرآیند هاي اصلی:عنوان سند
 
بھداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

 بوشھر
   اھرم) ع(سین حبیمارستان امام 

  15/3/99:تاریخ ابالغ
-بیمار-پزشک-پرستار:دامنه سند

  صندوق
  19/3/99: تاریخ بازنگري

  19/3/1400:تاریخ بازنگري بعدي  -HEH/pr-EC-23::کدسند
  ت و ایمنی بیمار                دفتربهبودکیفی

"فرآیندتعویضپانسمان"  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:صاحبان فرایند  
- صندوق    - پرستار –پزشک 

بیمار -                           
دقیقه 20:مدت فرایند  

فاطمه انصاري:تهیه کننده  

پرستارچک دستور کتبی پزشک توسط   

 آماده کردن وسایل پانسمان

امن و آرام جهت بیمارو توضیح روش کار به بیمار محیط  

 قرار دادن بیمار در وضعیت مناسب

 شستن دست ها 

 زدن ماسک و پوشیدن دستکش یک بار مصرف

 برداشتن پانسمان قبل

پوشیدن دستکش استریلو باز کردن ست و گازها به روش استریل  

 شستن به حالت دورانی از مرکز به سمت خارج با مواد ضد عفونی 

 ثبت در دفتر امار و دادن قبض جهت تسویه حساب

 تحویل قبض و خروج بیمار

 انجام دادن پانسمان و گذاشتن گاز استریل روي زخم



  فرآیند هاي اصلی:عنوان سند
 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی 
 بوشھر

   اھرم) ع(سین حبیمارستان امام 

  15/3/99:ابالغتاریخ 
-بیمار-پزشک-پرستار:دامنه سند

  صندوق
  19/3/99: تاریخ بازنگري

  19/3/1400:تاریخ بازنگري بعدي HEH/pr-EC-24-کدسند
 ت و ایمنی بیماربهبودکیفی دفتر

  زدن) بخیه(فرآیند سوچر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

:صاحبان فرایند  
- صندوق        - پرستار –پزشک 

بیمار -                      
دقیقه 20:مدت فرایند  

 
خدیجه موسوي: تهیه کننده   

 

 مشاهده زخم توسط پزشک مربوطه

 شستشوي زخم توسط پرستار

 معاینه و مشاهده محدوده زخم توسط پزشک

 دستور انجام سوچر

 تهیه وسایل جهت انجام سوچر توسط پرستار

 زدن سوچر توسط پرستار

توسط پزشک) انتی بیوتیک ( تجویز دارو   

دادن قبض جهت تسویه حسابثبت در دفتر آمار و   

 تحویل قبض و خروج بیمار



 

 

 

 

 

 

 فرآیند بلوك زایمان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

  

 

 

  

  

  

  

  

 

 

  

  
  

  فرآیند هاي اصلی:عنوان سند
 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
   اھرم) ع(سین حبیمارستان امام 

  15/3/99:ابالغتاریخ 
  19/3/99: تاریخ بازنگري  پرسنل زایشگاه:دامنه سند

  19/3/1400:تاریخ بازنگري بعدي HEH/pr-IMC-02::کدسند

از نظر داشتن آمادگی براي  مادربررسی 
ایشان آموزش دادن به  

مادر آمادگي دریافت آموزش دارد؟آیا   

بھ  شیردھيدر مورد  مادرارائھ آموزش بھ 
بعد از زایمان توسط ماماصورت شفاھی   

ثبت کلیه آموزش هاي داده شده در فرم آموزش به 
(بیمار  توسط فرد آموزش دهنده پس  )ضمیمه پرونده

 از اتمام آموزش در دو نسخه

امضاء فرم آموزش تکمیل شده توسط آموزش دهنده و 
 گیرنده

ارائه آموزش هاي مورد نیاز بیمار در زمان ترخیص 
ماماتوسط   

ثبت عدم امادگی بیمار جهت دریافت 
اعالم و مامایی آموزش در برگه گزارش 

شیفت بعد جهت پیگیريماما به   

 زم به همراهالدادن آموزش هاي 
 بیمار

در طول مدت بستری در بخش مادرارائھ آموزش بھ 
ماماطبق فرم آموزش   

 خیر

 بلھ خیر

آیا بیمار در شیفت 
جدید امادگی براي 
 دریافت آموزش دارد؟

تحویل نسخه کاربنی فرم آموزش به 
بیمار یا همراهی در زمان ترخیص 

ماماتوسط   

 بلي

ساعت 1: مدت زمان ارائه خدمت  

زایشگاه  :دهندهواحد ارائه   

بیمار -ماما:صاحبان فرآیند  

 

 ود کیفیت و ایمنی بیماربدفتر به

 فرآیند آموزش تغذیه با شیر مادر



فرآیند هاي اصلی:عنوان سند  
 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
   اھرم) ع(سین حبیمارستان امام 

  15/3/99:تاریخ ابالغ
پرسنل زایشگاه:دامنه سند 19/3/99: تاریخ بازنگري   

::کدسند HEH/pr-IMC-03 19/3/1400:تاریخ بازنگري بعدي  
 

 فرآیند انجام زایمان طبیعی در بخش زایمان

 

 

   
معاینه مادر در اورژانس مامایی 

 توسط ماماي کشیک

آیا (تشخیص وضعیت زایمانی مادر 
)مادر شرایط زایمان را دارد  

رضایت از مادر و همسرش 
 در صورت تمایل به زایمان

صورت عدم رضایت در 
به بستري ارجاع یا 
 بلھ عزام به مراکز باالتر

 خیر

 ، عالئم حیاتی و مثانه مادر توسط ماماFHRکنترل و ثبت انقباضات رحمی، 

 NVDزایمان به صورت 

 معاینه نوزاد توسط ماماي کشیک و انجام مراقبت از نوزاد

 بستري در بخش زایمان 

هانکسب رضایت کتبی از مادر و همراه  

 بلھ

 اطالع به متخصص اطفال جهت معاینه نوزاد در بخش زایمان

ساعت بعد  2کنترل مادر 
از زایمان توسط ماما در 

 زایشگاه

ساعت 6- 8 :مدت زمان ارائه خدمت  

زایشگاه :واحد ارائه دهنده  

- خانواده زائو-زائو-ماما:فرآیندصاحبان 
 پزشک متخصص اطفال

 

نداشتن شرایط  در صورت
زایمان آموزش عالئم خطر 

 به مادر و مراجعه مجدد

 خیر

 ود کیفیت و ایمنی بیماربدفتر به



در بخش زایمان فرایند تعمیر تجهیزات پزشکی  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  فرآیند هاي اصلی:عنوان سند
 

 پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھردانشگاه علوم 
   اھرم) ع(سین حبیمارستان امام 

  15/3/99:تاریخ ابالغ
  19/3/99: تاریخ بازنگري  پرسنل زایشگاه:دامنه سند

  19/3/1400:تاریخ بازنگري بعدي HEH/pr-IMC-04::کدسند

 کنترل و بررسی تجهیزات پزشکی

 اطالع دادهدر صورت وجود هرگونه عیب و نقض در تجهیزات به سرپرستار 
.شودمی  

 سرپرستار به مسئول تجهیزات پزشکی اطالع میدهد وي را در جریان
 قرار میدهد

 

 بررسی و کنترل تجهیزات مورد نظر توسط مسئول مربوطه

 وسیله قابل تعمیر میباشد

تعمیر شده و به اطالع سرپرستار رسانده میشودتجهیزات مذکور   

 سرپرستار به منشی
می دهد اطالعجهت آوردن وسیله به بخش مذکور   

دعمل میاور تست کرده و تحویل گرفته و به اتاق منشی مربوطه تجهیزات را  
 

شودانجام می جراحی ایمن همراه با صحت و صحیح کار کردن تجهیزات  
 

 مسئول محترم
، تجهیزات

 را تجهیزات مذکور
 تعمییر به جهت

 خارج از مرکز
 فرستاد

 

درصورت تعمییر 
 مرکز فرستاده به

 شده

 بلھ

خیر    

ساعت 1 :مدت زمان ارائه خدمت  

زایشگاه :واحد ارائه دهنده  

- سرپرستار -ماما:صاحبان فرآیند
-کارشناس تجهیزات  

 

 ود کیفیت و ایمنی بیماربدفتر به



         

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 نسخھپزشک مبنی بر انجام سونوگرافی و ماما یا  چک
 نمودن آن

باشد یا درخواست بیمار اورژانسی می  
 

  دارد رادیولوژي حضور آیارادیولوژیست در

 

  رادیولوژي درهماهنگی با 
شیفت صبح غیر تعطیل 

 توسط
ماما رادیولوژیست آنکال توسط طالع به سوپروایزر جهت هماهنگی باا  

 خیر

یا بردن بیمار به مرکز (جهت اوردن رادیولوژیست خدمتکار هماهنگی با 
سوپروایزرتوسط )یگرد  

 تماس با رادیولوژیست و اعالم سونوگرافی اورژانس به ایشان توسط سوپروایزر

 بلی خیر

 اطالع به بخش مورد نظر جهت انتقال بیمار به رادیولوژِي توسط سوپروایزر

زي توسط ماما همراه با پرونده انتقال بیمار به رادیولو  

HIS ثبت درخواست سونوگرافی بیمار در سیستم توسط ماما   

HIS 
ژیست انجام سونوگرافی توسط رادیولو  

 برگردان بیمار به زایشگاه توسط خدمات

 ثبت ریپورت سونوگرافی توسط رادیولوژیست 

 خیر بله ایا ماما یا پزشک در بخش حضور دارد

 ثبت اقدامات انجام شده درپرونده بیمار و کاردکس
تماس با پزشک و یا ماما و 

 قرائت سونوگرافی 
مشاهده گذارش سونوگرافی 

 توسط پزشک ویا ماما

 بلھ

ساعت 1 :مدت زمان ارائه خدمت  

زایشگاه :واحد ارائه دهنده  

15/01/1398 :تاریخ تنظیم  

زهره بهرامیان: تنظیم کننده  

15/01/99 :تاریخ بازبینی مجدد  

فرآیند درخواست 
 سونوگرافی در بخش زایمان

 ود کیفیت و ایمنی بیماربدفتر به



  فرآیند هاي اصلی:سندعنوان 
 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
   اھرم) ع(سین حبیمارستان امام 

  15/3/99:تاریخ ابالغ
  19/3/99: تاریخ بازنگري  ثبت احوال- پذیرش بیمار - ماما:دامنه سند

  19/3/1400:تاریخ بازنگري بعدي HEH/pr-IMC-01::کدسند
و ایمنی بیمار دفتربهبودکیفیت  

در بخش زایمان صدور گواهی والدتفرآیند           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بعد از شناسایی هویت مادر و تحویل شنلسنامه هاي والدین، تکمیل اطالعات برگ گواهی 
 والدت در بخش هاي لیبر و زایمان توسط ماما مسئول و ضمیمه نمودن آن به پرونده 

تحویل پرونده بیمار به واحد پذیرش 
 و ترخیص هنگام ترخیص بیمار

بعد از گرفتن کپی از 
گواهی والدت و ضمیمه 

آن در پرونده بیمار تحویل 
 اصل  آن به خانواده نوزاد 

 آیا زائو ایرانی هست؟

شده به مامور ثبت احوال تحویل فرم تکمیل و شماره و امضاء  
 

 خیر

 بعد از گرفتن کپی از گواهی والدت تحویل اصل آن به خانواده نوزاد 

 تماس با ثبت احوال جهت اعالم آمار روزانه زایمان

اعالم آمار والدت به طور روزانه به اداره 
 ثبت احوال

 بلھ

ساعت 2 :مدت زمان ارائه خدمت  

زایشگاه :واحد ارائه دهنده  

—زائو-ماما:صاحبان فرآیند

 مامورثبت احوال

 

 ثبت اطالعات والدین نوزاد در فرم مربوط به ثبت احوال 
 در زایشگاه



 

  
فرآیندهاي واحد بهبود 

  کیفیت
  
  

  

  



 

 فرآیندصدورگواھی فوت
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  فرآیند هاي اصلی:عنوان سند
 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی 
 بوشھر

   اھرم) ع(سین حبیمارستان امام 

  15/3/99:تاریخ ابالغ
19/3/99: تاریخ بازنگري  همراه بیمار-پرستار-پزشک: دامنه سند  

19/3/1400:تاریخ بازنگري بعدي HEH/pr- Qm-02::کدسند  

بیمارستان  انتقال بیمار به تریاژ  

  انتقال بیمار به اتاق CPR انتقال فوتی به سرد خانه

فوتی گواھی فوت /آیابیمار 
 دارد؟

 معاینه  بیمار توسط پزشک اورژانس

گرفتن نوارقلب فوتی/تایید فوت   

 انتقال جسد به سردخانه

 صدور گواهی فوت

آیا پزشک بیمارستان گواهی قوت صادر 
 می کند؟

 طبق دستورالعنل داخلی بیمازستان

معاینه جسد توسط پرشک قانونی 
 یاانتقال جسدبه پزشک قانونی

 بلھ خیر

 خیر بلھ

 ود کیفیت و ایمنی بیمارببه دفتر

  :انجام فرایندمدت زمان 

  دقیقه10

 ود کیفیت و ایمنی بیماربدفتر به



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  فرآیند هاي اصلی:عنوان سند
 

علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی دانشگاه 
 بوشھر

   اھرم) ع(سین حبیمارستان امام 

  15/3/99:تاریخ ابالغ
همراه -پرستار– پزشک :دامنه سند

  بیمار- بیمار
  19/3/99: تاریخ بازنگري

  19/3/1400:تاریخ بازنگري بعدي HEH/pr-SP -02::کدسند

پزشک معالج: تفهیم و آموزش موثر مددجو یا ولی قانونی در خصوص اهم مزایا معایب و 
هاي جایگزینی و معایب و مزایاي روس جایگزینی پروسیجر مورد توسط پزشک یا روش

آن در فرم برائت و رضایت آگاهانه پرستار مسئول بیمار و ثبت کامل  

 پزشک/پرستار
برائت آگانه توسط پزشک یا پرستار مسئول بیمارتکمیل فرم رضایت و   

پزشک معالج: تفهیم و آموزش موثر مددجو با ولی قانونی در خصوص 
نوع و فرآیند انجام پروسیجر تشخیص درمان مورد نظر توسط پزشک 
 یا پرستار مسئول بیمار و ثبت کامل آن در فرم برائت و رضایت آگاهانه

پزشک معالج دستور به انجام پروسیجرهاي نیازمند اخذ رضایت 
 آگاهانه

آیا بیمار انجام پروسیجر 
تشخیصي درماني مورد 

 نظر را قبول دارد

مددجو: تیک زدن بخش مربوطه به 
عدم پذیرش فرآیند و ثبت صحیح 
تاریخ و ساعت آموزش و نیز امضا و 
 اثر انگشت در فرم رضایت و یرائت

 آگاهانه

 خیر

 بله

پزشک معالج: تایید آموزش و اطالعات داده شده به مددجو و 
نوشته شده در فرم رضایت و برائت آگاهانه توسط پزشک 

 معالج از طریق امضا و مهر کردن فرم مذکور

پرستار: اخذ امضا و اثر انگشت از 2 جهت تایید آموزش-
 هاي داده به مددجوتوسط پرستار

پرستار: الصاق فرم تکمیل شده در پرونده بیمار توسط 
 پرستار

مددجو: تیک زدن بخش مربوطه به 
پذیرش فرآیند و ثبت صحیح تاریخ و 
ساعت آموزش و نیز امضا و اثر انگشت 

 در فرم رضایت و یرائت آگاهانه

:مدت زمان انجام فرایند  

دقیقه15  

رآیند اخذ صحیح و رضایت آگاهانهف  
 ود کیفیت و ایمنی بیماربدفتر به



  events neverفرآیند بروز خطا 

 

 

  

  
  
  
  

  فرآیند هاي اصلی:عنوان سند
 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی 
 بوشھر

   اھرم) ع(سین حبیمارستان امام 

  15/3/99:تاریخ ابالغ
همراه -پرستار– پزشک :دامنه سند

  بیمار- بیمار
  19/3/99: تاریخ بازنگري

  19/3/1400:تاریخ بازنگري بعدي HEH/pr-SP -03::کدسند

در صورت بروز خطا 
never events 

كشیك /ایام تعطیل كشیك صبح
 عصر و شب

 اطالع به سوپروایزر کشیک

اطالع سوپروایزر به مسئولین یا 
 هماهنگ کننده ایمنی بیمار

زمان وقوع حادثه اطالع به مسئول بخش  

 اطالع به مسئول ایمنی یا هماهنگ کننده آن

اطالع رسانی خطا توسط مسئول ایمنی یا هماهنگ کننده آن 
ه مسئول ب nevr events  3معاونت درمان دانشگاه کمتر از  

 ساعت بعد از زمان بروز حادثه به صورت پیامک

اگر خطا منجر به فوت یا آسیب 
 جدي به بیمار شود

رجوع به مراحل فرآیند 
 دانشگاهی وقایع ناخواسته

اگر خطا منجر به فوت یا آسیب 
شودنجدي به بیمار   

RCAبرگزاري کمیته  خطا توسط تیم   RCA 
ساعت رخداد 72بیمارستان در   

RCAارسال کاربرگ  خطا به معاونت درمان ظرف  
هفته بعد از وقوع  2  

RCAبررسی کاربرگ  خطل توسط تیم   RCA 
 معاونت درمان 

انجام اقدامات اصالحی و پیشگیرانه از 
به اشتراك گذاري / بروز مجدد خطا 

:مدت زمان انجام فرایند  

دقیقه10  

 ود کیفیت و ایمنی بیماربدفتر به



 فرآیندترخیص فوتی از سردخانه 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  فرآیند هاي اصلی:عنوان سند
 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
   اھرم) ع(سین حبیمارستان امام 

  15/3/99:تاریخ ابالغ
سوپروایزربال- تاسیسات: دامنه سند  
  واحدترخیص وپذیرش-همراه فوتی

19/3/99: تاریخ بازنگري  

19/3/1400:بعديتاریخ بازنگري  HEH/pr- Qm--03::کدسند  

مراجعه به واحدبالینی جهت ثبت ساعات 
 سردخانه  یاپیگیري پرونده فوتی

مراجعه به واحد ترخیص جهت تسویه حساب 
یاتسویه حساب پرونده فوتیساعات سردخانه   

ارائه برگ تسویه حساب به 
 دفترپرستاري

صدور برگ خروجی جسد توسط 
 سوپروایزر

مراجعھ  بھ تاسیسات 
وسردخانھ بھ ھمراه برگ 

 دفتر بهبود کیفیت و ایمنی بیمار تحویل جسد

  :مدت زمان انجام فرایند

  دقیقه10

ارائه کپی شناسنامه وکارت ملی فرد تحویل 
 گیرنده جسد وارائه کپی گواهی فوت



واحد :تهیه کننده       HEH/Pr-SP-04:کد سند  22/7/99:تاریخ تنظیم
  بهبودکیفیت  بیمارستان اهرم

  28/7/99:تاریخ ایالغ       26/7/1400تاریخ بازنگري
  

در بیمارستان وقایع ناخواسته درمانی  وقوع رخداد دفرآین  

 

 

  
  

  
  
  

  
ارائه گزارش انجام اقدامات به دفتر نظارت و اعتیار 

آموزش بخشی آمور درمان وزارت بهداشت، درمان و 
 پزشکی

فاکس گزارش رخداد بعد از وقوع به 
 معاونت درمان

 ساعت 24در عرض 

برگزاري کمیته مرتبط و تحلیل علل 
اي رخداد از مان رخداد درمانیریشه  

  ظرف مدت سه روز

احراز تخلف انضباطی، انتظامی یا 
  قضایی توسط معاونت درمان

 ارجاع پرونده به مراجع قانونی ذیربط

 پیگیري موارد تا حصول نتیجه

درمان دانشگاهدریافت فاکس توسط معاونت   

اعالم معاونت به وزارت 
 مطبوع

اعزام تیم بازرسی توسط معاونت 
 درمان از زمان دریافت خبر

ساعت 24ظرف مدت   

  رسیدگی فوري به وضعیت بیمار و انجام
اقدامات تشخیصی درمانی الزم به منظور 

 کاهش آسیب

   حمایت عاطفی از بیمار و خانواده و دلجویی
 ها آن

   پاشخگویی و تنویر افکار عمومی از طریق
خاصی که موضوع انتشار و ها در موارد رسانه

  اي داشته استبازتاب رسانه

  بلی

تهیه گزارش  خیر
 نهایی

 وقوع رخداد در بیمارستان

ظرف مدت یک هفته از 
 وقوع

 ود کیفیت و ایمنی بیماربدفتر به



  
  

  فرآیند کنترل عفونت
  
  
  



ت و ایمنی بیمار دفتربهبودکیفی  

"فرآیندبرخوردبانیدل استیک"   
j سوپروایزرکنترل عفونت   

 سوپروایزرکنترل عفونتسوپروایزرکنترل عفونت

 

  
  
  
  

  فرآیند هاي اصلی:عنوان سند
 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی 
 درمانی بوشھر

   اھرم) ع(سین حبیمارستان امام 

  15/3/99:تاریخ ابالغ
-سوپروایزر-پرستار:سنددامنه 

  خدمات-آزمایشگاه-سوپروایزرکنترل عفونت
  19/3/99: تاریخ بازنگري

  19/3/1400:تاریخ بازنگري بعدي HEH/pr-IC-01::کدسند

فرورفتن سرسوزن بدست کارکنان 
یاپاشیده شدن خون ویاسایرترشحات آالوده 

 بدن بیمار

 شستشوی زخم باصابون واب ولرم

 خودداری ازمالش موضعی چشم

شستشوی چشم ھا وغشاء مخاطی 
 بامقادیرزیاد اب درصورت الودگی

گزارش فوری سانحھ بھ سوپروایزر 
 بالینی وسوپروایزرکنترل عفونت

بررسی میزان خطربیماری زایی 
 ناشی ازتماس ازتماس درکارکنان 

سی سی نمونھ خون ازمنبع ١٠- ٥اخذ(
وفردموردتماس گرفتھ جھت انجام 

)ازمایشات الزم  

 تشکیل پرونده وپیگیری مورد



  
  

  فرآیند رادیولوژي
  
  
  



  فرآیند هاي اصلی:سندعنوان 
 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
   اھرم) ع(سین حبیمارستان امام 

  15/3/99:تاریخ ابالغ
  19/3/99: تاریخ بازنگري  پرستاررادیولوزي پرستار-بیمار -پزشک:دامنه سند

  19/3/1400:تاریخ بازنگري بعدي HEH/pr-IM -01::کدسند
و ایمنی بیمار دفتربهبودکیفیت  

 رادیولوژي عکس درخواست فرآیند

  
  

  
  

نوشتن دستور عکس برداري در 
 پرونده بیمار توسط پزشک

 کنترل دستور پزشک مبنی بر انجام پروسیجر توسط پرستار

 توضیح به همراه بیمار در ارتباط با نحوه انجام آن و لزوم اهمیت و ایجاد آمادگی بیمار

توشتن فرم درخواست عکس توسط اینچارج شیفت و مهر و امضاء فرم 
فرم به رادیولوژيمربوطه توسط پزشک و ارسال   

آیا بیمار بد 
 حال است؟

 خیر
 بلھ

  ساعت 1: مدت زمان ارائه خدمت

  زهره بهرامیلن: تهیه کننده

  تمام بخشهاي درمانی: واحد ارائه دهنده

  طاهره قاسمی: کنندهتنظیم 



  
  

  فرآیندهاي واحد درآمد
  
  
  

    



  یات و ایمنی بیماردفتربهبودکیف

"))واحد درآمد- )سرپایی/بستری(فرآیند محاسبھ و بررسی کسورات اعالم شده از سوی سازمان ھای بیمھ گر طرف قرارداد ((  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرآیند هاي اصلی:عنوان سند  
 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی 
 بوشھر

   اھرم) ع(سین حبیمارستان امام 

  15/3/99:تاریخ ابالغ
کلیه پرسنل بیمارستان:دامنه سند 19/3/99: تاریخ بازنگري   

:کدسند HEH/Pr –MM- 03 19/3/1400:تاریخ بازنگري بعدي  

  :صاحبان فرایند
  كلیھ كاركنان

  
   :تھیھ كننده

  نصرالھ زایر علیزاده 
  یوسف ماحوزی

 

سند حسابداری برگشتتنظیم   

 ثبت اسناد در دفاتر حسابداری واحد درآمد وکامپیوتر

بصورت  EXCElبررسی کسورات با استفاده از برنامھ 
  ماھیانھ

واحد ، / نام بخش تفکیک کسورات بر حسب نام پزشک ، 
 نوع خدمت

 ترسیم نمودار کسورات بصورت ماھیانھ

اعالم کسورات و نمودارھای مربوطھ بھ رئیس امور مالی و 
 مدیریت و ریاست بیمارستان

 بایگانی اطالعات در کامپیوتر

واریز نمودن وجھ از سوی سازمان ھای 
 بیمھ گر طرف قرارداد جھت بیمارستان



  

))فرآیند نحوه محاسبھ و ارسال نسخ سرپایی((   

 

 

 

 

 

خیر                                                                                            

 بلھ 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرآیند هاي اصلی:عنوان سند  
 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی 
 بوشھر

   اھرم) ع(سین حبیمارستان امام 

  15/3/99:تاریخ ابالغ
کلیه پرسنل بیمارستان:دامنه سند 19/3/99: تاریخ بازنگري   

:کدسند HEH/Pr –MM- 04 19/3/1400:تاریخ بازنگري بعدي  

  :صاحبان فرایند
  پرسنل مدارك پزشكي - 
  حسابداري- 
  

  : تھیھ کننده گان 
  نصرالھ زایر علیزاده 

 یوسف ماحوزی
 

بررسی و کنترل برگ بیمھ از نظر مشخصات 
بیمار،نوع خدمت و نام پزشک ،مھر و امضای پزشک 

 ،تاریخ اعتبار بیمھ وتاریخ ویزیت

آیا مشکل 
 وجود دارد؟

تعرفھ سالیانھ قیمت گذاری بر اساس نوع ، خدمت ، طبقھ ،  

وارد نمودن مبلغ ریالی ، جمع کل دریافتی ، سھم سازمان بیمھ 
 گر ، تخفیف بر اساس نوع بیمھ در برگھ ھای درآمد

 امضاء لیست درآمد توسط مسئول واحد

سازمانھای گزارش گیری و تھیھ دیسکت ھای مربوط و ارسال آن بھ 
 بیمھ گر

ارسال نسخ و یک نسخھ از لیست بر اساس نوع بیمھ و نوع خدمت 
 بھ سازمان ھای بیمھ گر

بایگانی نسخ دوم لیست در 
 واحد درامد بیمارستان

آیا ویزیت توسط 
پزشک داخل 

 بیمارستان انجام
؟می شود  

مورد پیگیری و 
 مشکل رفع گردد 

اعالم مبلغ نھایی صورت حسابھای سرپایی 
 بصورت ماھیانھ بھ سازمان ھای بیمھ گر

تفکیک نسخ بر اساس نوع بیمھ ، نوع 
 خدمت و نام پزشک در صورت لزوم

 ود کیفیت و ایمنی بیماربدفتر به



  

  "فرآیند نحوه محاسبھ و ارسال صورت حساب بیمھ"

 

 

 

 

 

 

  

 بلھ 

  

 

    

 

 

 

 

 

 خیر 

 

  

   

  فرآیند هاي اصلی:عنوان سند
 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی 
 بوشھر

   اھرم) ع(سین حبیمارستان امام 

  15/3/99:تاریخ ابالغ
  19/3/99: تاریخ بازنگري  کلیه پرسنل بیمارستان:دامنه سند

  19/3/1400:تاریخ بازنگري بعدي HEH/Pr –MM- 05:کدسند

 بررسی اشکاالت صورت حسابھا و مدارک

آیا مشکل 
 وجود دارد؟

نوع -ثبت صورت حسابھا در کامپیوتربھ تفکیک نوع بیمھ
اعمال کسورات برخی سازمان ھای بیمھ گر - خدمت  

......نام پزشک ، نوع بیمھ ، مشخصات فرد وکنترل صورت حساب از نظر   

 لیست گری صورت حساب ھا در پایان ھر ماه از کامپیوتر

ارجاع بھ واحد حسابداری ترخیص 
 و رفع نقص

 تحویل پرونده بھ پزشکان جھت امضای صورت حساب ھا بھ صورت جداگانھ

تفکیک صورت حساب از پرونده ھا توسط 
 حسابداری ترخیص وارسال بھ واحد درآمد

آیا 
 بیماراست ؟

 امضاء لیست توسط مسئول امور مالی

دفتر ریاست جھت امضاءارسال لیست بھ   

 بایگانی در حسابداری درآمد
 تفکیک صورت حسابھا بر اساس نوع بیمھ ، نام پزشک و الصاق بھ لیست مربوطھ

 ایمنی بیمارود کیفیت و بدفتر به

    
خیر         

    
خیر       

              
بلھ             

پرسنل  :صاحبان فرایند
  امور مالی ، حسابداري

نصراله زایر  : تهیه کننده گان 
 یوسف ماحوزي ،علیزاده

 



                                                

 

  ))فرآیند جمع آوری آمار((

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  فرآیند هاي اصلی:عنوان سند
 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی 
 بوشھر

   اھرم) ع(سین حبیمارستان امام 

  15/3/99:ابالغتاریخ 
  پرسنل مدارك پزشكي  :دامنه سند

  منشي بخشھا و واحدھا-  حسابداري-
  19/3/99: تاریخ بازنگري

  19/3/1400:تاریخ بازنگري بعدي HEH/Pr –MM- 06:کدسند

  :صاحبان فرایند
  پرسنل مدارك پزشكي - 
  حسابداري- 
  منشي بخشھا و واحدھا- 
  

  : تھیھ کننده گان 
  نصرالھ زایر علیزاده 

 یوسف ماحوزی
 

بایگانی نسخ دوم لیست در حسابداری 
 درآمد بیمارستان

 ارسال صورت حسابھا و یک نسخھ لیست بھ سازمان ھای بیمھ

 تنظیم سند ارسال حسابداری و ثبت آن

 بررسی فرم ھای آماری از نظر صحیح بودن جمع داده ھای فرم ھا

ثبت آمار بخش داخلی و اطفال و اورژانس در فرمھای فعالیت بیمارستان 
در سیستم  وثبت آمار فرم مراجعین His 

کارگزینی و حسابداری بھ ضمیمھ کردن فرمھای آمار نمونھ ای وکامل 
 فرمھای آمار ماھیانھ

 تایید فرمھای آمار ماھیانھ توسط رئیس بیمارستان

EXCElثبت اطالعات آماری در  وتھیھ شاخصھای بیمارستانی   

 ارسال فرم شاخصھا جھت استحضار ریاست بیمارستان

ارسال اطالعات آمار ماھیانھ بھ 
معاونت درمان / ریاست دانشگاه 

اداره آمار دانشگاه/ دانشگاه   

ارسال فرم ھای ماھیانھ آمار توسط واحدھای 
 بیمارستان بھ واحد آمار مدارک پزشکی

 ود کیفیت و ایمنی بیماربدفتر به



 

))ھافرآیند بایگانی پرونده ((  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  فرآیند هاي اصلی:عنوان سند
 

علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی دانشگاه 
 بوشھر

   اھرم) ع(سین حبیمارستان امام 

  15/3/99:تاریخ ابالغ
  پرسنل مدارك پزشكي  :دامنه سند

  منشي بخشھا و واحدھا-  حسابداري- 
  19/3/99: تاریخ بازنگري

:کدسند HEH/Pr –MM- 07 19/3/1400:تاریخ بازنگري بعدي  

  :صاحبان فرایند
  پرسنل مدارك پزشكي - 
  حسابداري- 

  : تھیھ کننده گان 
  نصرالھ زایر علیزاده 

 یوسف ماحوزی
 

خروج کارت ایندکس بیمار از کارتکس و ثبت تاریخ 
 ترخیص در آن

بایگانی کارت ایندکس 
بیمار بھ روش 

 الفبایی

 بررسی پرونده ھا از نظر نداشتن نقص

آیا پرونده 
بیمار کامل 

 است؟

ارجاع پرونده بھ منشی 
رفع نواقص بخش جھت  

 کدگذاری تشخیص ھا و اعمال سرپایی و ثبت کد مربوطھ بر روی برگ پذیرش

 ثبت اطالعات پرونده در کامپیوتر

)خارج کردن برگھ ھای سفید و زائد و مرتب کردن اوراق بر اساس استاندارد(تفکیک پرونده   

 پوشھ کردن پرونده ھا

 ثبت شماره پرونده،نام ونام خانوادگی بیمارودفع پذیرش بر روی پوشھ

بایگانی پرونده ھا بر اساس 
 تاریخ ھمان ماه

 بررسی پرونده ھا از پذیرش بھ درآمد

 ود کیفیت و ایمنی بیماربدفتر به



             

 

 

 

 

 

 

 

 فرآیندهاي آزمایشگاه
 
 
 
 



فرآیند هاي اصلی:سندعنوان   
 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
   اھرم) ع(سین حبیمارستان امام 

  15/3/99:تاریخ ابالغ
پرسنل:دامنه سند 19/3/99: تاریخ بازنگري آزمایشگاه   

::کدسند HEH/pr-LAB -01 19/3/1400:تاریخ بازنگري بعدي  
و ایمنی بیمار دفتربهبودکیفیت  

" انجام آزمایش سدیم پتاسیم فرايند"  
 

 

 

 

 

 

 

  

 بلھ 

 

 

 خیر 

 
  

 

  

 

  

  

: صاحبان فرایند
هپرسنل آزمایشگا  

سرم گیری و ارسال نمونھ 
 بھ بخش بیوشیمی

برداشتن سرم مورد نظر و برداشتن 
الندا از سرم جھت انجام آزمایش ٢٠٠  

ریختن سرم در کاپ و سپس  باز کردن 
درب قسمت جلو دستگاه انالیزر سدیم 

 پتاسیم  و دادن سرم بھ دستگاه

بستن درب و خواندن مقدار سدیم و 
 پتاسیم  توسط دستگاه

قبل از دادن سرم بھ دستگاه انالیزر سیدم و 
کالیبر کردن دستگاه و پس از امادگی . پتاسیم 

برای دریافت سرم طبق بروشور کیت انجام 
بعد مراحل  

ثبت جواب در لیست کار و 
تحویل لسیت کار بھ بخش 

 پذیرش

آیا سرم لیز شده 
 است؟

تکرار ازمایش و نمونھ گیری 
 مجدد توصیھ میشود



 

  فرآیند هاي اصلی:عنوان سند
 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
   اھرم) ع(سین حبیمارستان امام 

  15/3/99:تاریخ ابالغ
  19/3/99: تاریخ بازنگري  پرسنآلزمایشگاه:سنددامنه 

  19/3/1400:تاریخ بازنگري بعدي HEH/pr-LAB-02::کدسند
 و ایمنی بیمار دفتربهبودکیفیت

 

میکروآلبومین بوسیله دستگاه  و  A1Cفرايند آزمایشات " NycoCard" 

 
 

 

 

 

 

 

                 

                                                               

 

 

 

 
 

صاحبان   
پرسنل  :فرایند

 آزمایشگاه
 

 

ثبت آزمایش در پذیرش و خون 
گیري و گرفتن نمونه ادرار و ارسال 

 نمونه به بخش بیوشیمی

CBCآیا  جهت انجام  
A1C کالت شده یا میکرو  

 کالت دارد؟

اطالع به بخش پذیرش و 
 نمونه گیري مجدد

  بلھ

 خیر

شده  انجام مراحل اولیه و دادن نمونه آماده
 به  دستگاه

و  A1Cطبق روش هر کیت انجام مراحل انجام 
 NycoCardمیکروالبومین بوسیله دستگاه 

ثبت جواب هاي خوانده شده 
 بوسیله دستگاه در لیست کار

  خیر



  فرآیند هاي اصلی:عنوان سند
 

 علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھردانشگاه 
   اھرم) ع(سین حبیمارستان امام 

  15/3/99:تاریخ ابالغ
  19/3/99: تاریخ بازنگري   پرسنل آزمایشگاه:دامنه سند

  19/3/1400:تاریخ بازنگري بعدي HEH/pr-LAB -03::کدسند
و ایمنی بیمار دفتربهبودکیفیت  

 

 

"فرايند آزمایشـــات ارســـالی بــخش ها"  

 

 

 

  
  
  

  
  : صاحبان فرایند

  پرسنل آزمایشگاه
  

  

ھا  بھ ارسال نمونھ از بخش
زمایشگاهآ  

تحویل برگ درخواست بخش 
بھ پرسنل آزمایشگاه توسط 

 بخش پذیرش 

پس از انجام آزمایشات تحویل 
 برگ درخواست بھ پذیرش 

تحویل نمونھ بھ پرسنل 
آزمایشگاه و ثبت آزمایشات در 

  خواستی توسط بخش پذیرش

ثبت آزمایشات توسط بخش 
پذیرش و پرینت جواب و 

 نوشتن برگ ھزینھ  آزمایشات

تماس با بخش ھا  توسط 
ضاپذیرش پس از چک و ام  

تحویل جواب و برگ 
 ھزینھ آزمایشات  بیمار 

 براساس تشخیص پزشکبعضی مواردرد
تلفنی بھ کھ بخش آزمایشاتی اضافھ می شود
کھ این آزمایشات آزمایشگاه اطالع می دھد

 باید  بھ برگ درخواست اضافھ شود  



  فرآیند هاي اصلی:عنوان سند
 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
   اھرم) ع(سین حبیمارستان امام 

  15/3/99:ابالغتاریخ 
19/3/99: تاریخ بازنگري  پرسنل آزمایشگاه:دامنه سند  

19/3/1400:تاریخ بازنگري بعدي HEH/pr-LAB-04::کدسند  
و ایمنی بیمار دفتربهبودکیفیت  

  "آزمایشات بیوشیمی بادستگاه اتواناالیزرانجام فرايند "

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

  
  :فرایندصاحبان 

  پرسنل آزمایشگاه
  

  

سرم گیری و ارسال نمونھ 
 بھ بخش بیوشیمی

مرتب کردن سرم ھا بر اساس نام 
 و کد پذیرش

سازی طبق دستور کیت محلول 
 برای ھر ازمایش

  ؟آیا سرم لیز شده است

در بعضی از آزمایشات 
تاثیر مستقیم دارد و باید 

دتکرار شو  

oo

 بلھ

ریختن سرم در کاپ ھای دستگاه 
بیوسیمی براساس شماره ھر کاپ در 
سینی دستگاه و شماره نوشتھ شده 

 روی لولھ

قرار دادن سینی در دستگاه بیوشیمی و 
شروع کار دستگاه براساس دستور کار 

 دستگاه 

 ٢۴برای تست کراتینین ادرار 
 ١٠٠بھ ١ساعتھ  بھ نسبت 

باید ادرار رقیق شود سپس بھ 
 دستگاه داده شود 

پس از اتمام کار دستگاه ثبت جوا ب در 
لیست کار و در صورت لزوم تکرار 

 ازمایش 

تحویل لیست کار بھ بخش 
 پذیرش



و ایمنی بیمار دفتربهبودکیفیت  

  "فرايند انجام آزمایشات سرولوژی

  
 

  
  
  

  

  فرآیند هاي اصلی:عنوان سند
 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
   اھرم) ع(سین حبیمارستان امام 

  15/3/99:ابالغتاریخ 
  19/3/99: تاریخ بازنگري  پرسنآلزمایشگاه:دامنه سند

  19/3/1400:تاریخ بازنگري بعدي HEH/pr-LAB-05::کدسند

   :صاحبان فرایند
  پرسنل آزمایشگاه

  

سرم گیری و ارسال بھ 
 بخش بیوشیمی

مرتب کردن سرم ھا و جداسازی 
 جھت انجام آزمایشات سرولوژی 

جھت انجام آزمایشات سرولوژی 
الندا از  ۵٠الندا سرم و  ۵٠استفاده از 

محلول ھر کیت ازمایش طبق بروشور 
 کیت استفاده میکنیم

پس از شیک کردن وتشکیل و 
 بررسی آگلوتیناسیون

 ٣و ٢، ١رد کردن جواب بھ شکل 
پالست ولی در آزمیش رایت 

براساس مثبت شدن ھر کدام از 
مقادیر سرم  استفاده از اعشار 

کیت انجام می گیردطبق بروشور   

،  ۵اگر رایت مثبت شود دوباره از 
، سرم و پس از شیک  ٢٠،  ١٠

 دوباره بررسی آگلوتیناسیون   

ثبت جواب در لیست کار و 
 تحویل بھ بخش پذیرش 



و ایمنی بیمار دفتربهبودکیفیت  

  

  "دستگاه فتومتر رایند انجام آزمایشات باف" 
 

  

  

  
  

  

فرآیند هاي اصلی:عنوان سند  
 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
   اھرم) ع(سین حبیمارستان امام 

  15/3/99:تاریخ ابالغ
پرسنل آزمایشگاه:دامنه سند   19/3/99: تاریخ بازنگري 

::کدسند HEH/pr-LAB-06-   19/3/1400:بعديتاریخ بازنگري  

صاحبان 
پرسنل : فرایند

 آزمایشگاه
 
 
 

سرم گیری و ارسال نمونھ بھ 
 بخش بیوشیمی

و   IRONآزمایشلت  TIBC و کلسیم و پروتئین ادرار  
 با دستگاه فتومتر انجام  می گیرد

زمایشسازی لولھ سرم مورد نظر برای ھر آجدا  

آیا مقدار سرم جھت 
 ازمایشات کافی میباشد؟

 خون گیری مجدد

 خیر

 بلھ

بروشور کیت انجام آزمایشات ذکر شده براساس  

ثبت جواب در لیست کار و تحویل بھ 
 بخش پذیرش



و ایمنی بیمار دفتربهبودکیفیت  

  "بخش میکروب فرايند"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرآیند هاي اصلی:عنوان سند  
 

 خدمات بھداشتی درمانی بوشھردانشگاه علوم پزشکی و 
   اھرم) ع(سین حبیمارستان امام 

  15/3/99:تاریخ ابالغ
پرسنل آزمایشگاه:دامنه سند   19/3/99: تاریخ بازنگري 

::کدسند HEH/pr-LAB-07-  19/3/1400:تاریخ بازنگري بعدي  

  :صاحبان فرایند
 پرسنل آزمایشگاه

 
 

ارسال نمونھ و لیست کار از بخش پذیرش بھ 
 بخش میکروب

)تھیھ درست نمونھ ھا و حجم نمونھ ( بررسی نمونھ از نظر کیفیت   

آیا نمونھ مطابق با 
لیست کار و حجم نمونھ 

؟ھا فرستاده شده است  

اطالع بھ بخش پذیرش جھت رفع 
 خطا

آزمایششماره گذاری پلیت ھای محیط کشت جھت انجام   

انجام آزمایش کشت براساس نوع نمونھ فرستاده شده و 
 درخواست شده

 ٢٤تا  ١٨قرار دادن محیط کشت داخل انکوباتور بھ مدت 
 ساعت

بیرون آوردن پلیت ھای محیط کشت جھت مشاھده رشد یا 
بر روی پلیت محیط کشت عدم رشد میکروب  

بر اساس نوع کشت داده شده و میزان رشد باکتری  آیا نیاز بھ 
 انجام تست ھای اختصاصی و انتی بیوگرام دارد

گزارش عدم رشد و ثبت آن در 
 لیست کار و دفتر میکروب

انجام تست ھای اختصاصی میکروب شناسی جھت شناسایی نوع 
ساعت دیگر ٢٤میکروب و انتی بیوگرام بھ مدت   

خواندن تست ھای اختصاصی میکروب شناسی براساس جداول 
 تشخیص میکروبی و خواندن انتی بیوگرام

اطالع بھ بخش پذیرش جھت 
 رفع خطا

 خیر

گزارش نتیجھ انتی بیوگرام و 
نوع میکروب بھ بخش پذیرش 
و ثبت نھایی جواب در دفتر 



و ایمنی بیمار دفتربهبودکیفیت  

 

  cbcفرایند انجام تست 

 

 

 

    

 

  

 

 

 

 

  

  

 

  

  

  

 

 

    

 

  فرآیند هاي اصلی:عنوان سند
 

 پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھردانشگاه علوم 
   اھرم) ع(سین حبیمارستان امام 

  15/3/99:تاریخ ابالغ
  19/3/99: تاریخ بازنگري  پرسنل آزمایشگاه:دامنه سند

  19/3/1400:تاریخ بازنگري بعدي  -HEH/pr-LAB-08::کدسند



    

    

 

 

   

 

  

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

   

 

فرآیند هاي اصلی:عنوان سند  
 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
   اھرم) ع(سین حبیمارستان امام 

  15/3/99:تاریخ ابالغ
زایشگاهپرسنل :دامنه سند   19/3/99: تاریخ بازنگري 

09::کدسند HEH/pr-LAB-  19/3/1400:تاریخ بازنگري بعدي  



  و ایمنی بیمار دفتربهبودکیفیت

    

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

فرآیند هاي اصلی:عنوان سند  
 

 بھداشتی درمانی بوشھردانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
   اھرم) ع(سین حبیمارستان امام 

  15/3/99:تاریخ ابالغ
پرسنل زایشگاه:دامنه سند   19/3/99: تاریخ بازنگري 

09::کدسند HEH/pr-LAB-  19/3/1400:تاریخ بازنگري بعدي  



  و ایمنی بیمار دفتربهبودکیفیت

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  فرآیند هاي اصلی:عنوان سند
 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
   اھرم) ع(سین حبیمارستان امام 

  15/3/99:تاریخ ابالغ
  19/3/99: تاریخ بازنگري  پرسنل زایشگاه:دامنه سند

  19/3/1400:تاریخ بازنگري بعدي  -HEH/pr-LAB 10:کدسند



 

 

 

  

 

  

 

 

 

    

 

  

  

  

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

فرآیند هاي اصلی:عنوان سند  
 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
   اھرم) ع(سین حبیمارستان امام 

  15/3/99:تاریخ ابالغ
پرسنل زایشگاه:دامنه سند   19/3/99: تاریخ بازنگري 

11:کدسند  HEH/pr-LAB-   19/3/1400:بعديتاریخ بازنگري  



 

فرآیند هاي اصلی:عنوان سند  
 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
   اھرم) ع(سین حبیمارستان امام 

  15/3/99:تاریخ ابالغ
آزمایشگاهپرسنل :دامنه سند   19/3/99: تاریخ بازنگري 

:کدسند  HEH/pr-LAB -12 19/3/1400:تاریخ بازنگري بعدي  
و ایمنی بیمار دفتربهبودکیفیت  

 

  

  
  
  
  

  

  



  فرآیند هاي اصلی:عنوان سند
 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھر
   اھرم) ع(سین حبیمارستان امام 

  15/3/99:تاریخ ابالغ
  19/3/99: تاریخ بازنگري  پرسنل آزمایشگاه:دامنه سند

  19/3/1400:تاریخ بازنگري بعدي HEH/pr-LAB -13 :کدسند
و ایمنی بیمار دفتربهبودکیفیت  

 

 

 

 

 

  

  
  
  
  



  
  

  فرآیندها پذیرش و ترخیص
  
  
  

  



اصلی فرآیند هاي:عنوان سند  
 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی 
 بوشھر

   اھرم) ع(سین حبیمارستان امام 

  15/3/99:تاریخ ابالغ
پزشک – پذیرش -بیمار:دامنه سند

-متخصص  
19/3/99: تاریخ بازنگري  

19/3/1400:تاریخ بازنگري بعدي  HEH/Pr –MM--08:کدسند  
ت وایمنی بیماردفتربهبودکیفی  

  بخش در بستري بیماران جهت پرونده تشکیل فرآیند                    
 

 

 

 

  
  
  

  

  

  

 مراجعه به پزشک مربوطه و

بستري  گرفتن دستور

هماهنگی بابخش مربوط جهت تایید 
 تخت خالی

ارایه مدارك بیمه اي و مشخصات کامل 
وآدرس بیماروتشکیل پرونده به 

 تکمیل فرم رضایت و پذیرش 

مراجعه به بخش 
  مربوطه جهت بستري

:صاحبان فرایند  

ارباب رجوع-1  

کلیه پرسنل بیمارستان-2  

دفتر بهبود : تنظیم کننده فرآیند
            کیفیت وایمنی بیمار

دقیقه 20: مدت اجرا   



ت وایمنی بیماردفتربهبودکیفی  

  فرآیند اجراي دستورات تلفنی

  .باشد مگر مواقع اورژانس، ضروري و بحرانی که شایسته است طبق فرآیند زیر صورت بپذیرددستورات تلفنی ممنوع می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرآیند هاي اصلی:عنوان سند  
 

خدمات بھداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی و 
 بوشھر

   اھرم) ع(سین حبیمارستان امام 

  15/3/99:تاریخ ابالغ
پزشک – پذیرش -بیمار:دامنه سند

-متخصص  
19/3/99: تاریخ بازنگري  

19/3/1400:تاریخ بازنگري بعدي  HEH/Pr –MM--08:کدسند  

تلفنی پزشک معالج یا کشیکدستور  کندپرستار اول با صداي بلند دستور را تکرار می   

کندپرستار دوم با شنیدن دستور تلفنی را تایید می  

ورات یکمرتبه با صداي بلند جهت پزشک پرستار اول دست
 مربوطه تکرار نمایید

باشددر کاردکس بیمار و گزارش پرستاري ثبت شود، ثبت ساعت و تاریخ الزامی می  

باشدامضاء دو پرستار می  

 اجراي دستورات پزشک

در اولین فرست . ایشان در پرونده بیمار ثبت شودبایست توسط در صورت حضور پزشک عمومی می
.با حضور پزشک مربوطه دستورات در پرونده بیمار ثبت و ذکر دستور تلفنی الزامی است  


