
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ورد بیمار با برگ تریاژ به اتاق 

 معاینه طبق نوبت 

 معاینه توسط پزشک اورژانس  

و تعیین سطح  پر کردن فرم تریاژ

  تریاژ

گرفتن قبض ویزیت توسط بیمار یا 

 همراهش از صندوق  

   مراجعه بیمار به اورژانس

توسط پرستار در اتاق تریاژ انجام تریاژ  

)سطح آیا بیمار بد حال 

؟است  (1  

  تریاژتوسط پرستار 99اعالم کد 

CPRتوسط تیم احیا  انجام عملیات    

توسط   CPRبه اتاق انتقال بیمار

 خدمات و پرستار 

اطالع به متخصص مقیم مربوطه 

 در صورت نیاز 

 خیر

یبل

 ی 

 بلی 

بیمار نیاز به اعزام آیا 

؟ دارد  

دارو خانه توسط بیمار تهیه نسخه از 

 یا همراه

 خیر

 خیر

بلی

 ی 

بلی

 ی 

 خیر
موفق  CPRآیا 

 است؟

اطالع مورد فوت به پزشکی قانونی 

توسط سوپروایزر    

 توسط پزشک و پرستارCPRثبت 

راهنمایی همراهان توسط پرستار 

 جهت تشکیل پرونده 

آماده سازی جسد و نوشتن برچسب 

 توسط پرستار 

تحویل جسد به سرد خانه توسط 

 خدمات 
 بستری کردن بیمار

  Stableکردن بیمار 

راهنمایی همراه توسط پرستار 

 جهت تشکیل پرونده 

 و تکمیل پرونده توسط CPR  ثبت

 پرستارپزشک و 

آیا بیمار نیاز به اعزام 

؟دارد  

توسط دستوراعزام بیمارصدور

  پزشک مربوطه 

هماهنگی با بیمارستان مقصد 

 توسط سوپروایزر 

تا بهبودی  رتحت نظر ماندن بیما

 کامل 

  

یا  2آیا بیمار سطح 

؟است  3  

 خیر

 بلی 

صدوردستوراعزام بیمارتوسط 

 پزشک مربوطه  

ویزیت مجدد توسط متخصص طب 

 اورژانس و صدور دستور ترخیص 

پرکردن خالصه پرونده توسط 

 پزشک  

ترخیص  انجام آموزش های حین

 توسط پرستار 

 دادامه درمان مطابق فراین

 بستری 

اطالع به متخصص طب اورژانس 

 جهت ویزیت بیمار در اتاق تریاژ 

معاینه توسط پزشک و تشکیل 

 پرونده تحت نظر 

 راهنمایی همرا جهت گرفتن قض 

 اجرای دستورات توسط پرستار

 مراجعه به واحد ترخیص

 خروج از بیمارستان

 ادامه درمان 

صدوراجازه خروج از بیمارستان 

 توسط پزشک مربوطه

 فرایند: ورودی

تحت پرستار،پزشک ،دفترچه ،پرونده سوپروایزر،بیمار،

، برگه اعزام،کمک ،برگه مشاوره،دارو و ملزومات نظر

تریاژ و  تجهیزات اتاقبهیار[خدمات ،کاور جسد، فرم تریاژ

CPR  

 صاحبان فرایند: 

اورژانس،واحد پذیرش و ترخیص،واحدهای 

 ،بخش بستریسردخانه ،داروخانه،پاراکلینیک،

 خروجی فرایند:

 بیمار،بیمار اعزام شده،هتکمیل شدو فرم تریاژ پرونده  

  بیمار فوت شدهبیمار بستری شده، مرخص شده،

 

 شناسنامه فرایند

ه خدمات اورژانسیفرایند ارائ  

 الف

  و ب

 الف 

  ب


