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بیمار الکتیو بیمار اورژانسی 

پایان فرآیند

سرکار خانم رستمی: تهیه کننده

آقای عموحسینی کارشناس بهبود 
کیفیت

مراجعه بیمار به واحد پذیرش

بیمار پر خطر

انجام معاینه توسط رزیدنت یا پزشک 
مقیم اورژانس

اطالع رسانی به جراح و معاینه بیمار

آیا بیمار نیاز به جراحی دارد
دستوربستری در بخش با توجه به مشکل 
فرد توسط پزشک اطفال مقیم اورژانس

تماس با اتاق عمل جهت هماهنگی برای 
عمل توسط پرستار اورژانس

انتقال بیمار به بخش جراحی توسط 
پرستار اورژانس

هماهنگی مجدد با اتاق عمل توسط 
پرستار بخش جراحی

آمادگی اتاق عمل و حضور متخصصین 
جراحی و بیهوشی در اتاق عمل

پذیرش بیمار در اتاق عمل توسط پرستار 

تشکیل پرونده برای بیمار توسط واحد 
پذیرش

ارجاع بیمار به بخش جراحی جهت 
بستری

ایجاد آمادگی بیمار جهت انجام اعمال 
جراحی توسط پرستار

تماس با اتاق عمل و هماهنگی جهت 
پذیرش بیمار در اتاق عمل توسط پرستار 

بخش

تماس جهت اعزام بیمار از بخش به اتاق 
عمل توسط پرستار

پذیرش بیمار در اتاق عمل

تماس جهت انتقال بیمار از بخش به اتاق 
با همراهی  ORعمل و انتقال بیمار به 

پرستار مربوطه

تماس پرستار از بخش های ویژه به منظور 
 ORهماهنگی برای انجام عمل با 

ارائه لیست عمل توسط پرستار بخش به 
اتاق عمل

پرسنل  / هماهنگی با جراح توسط منشی
اتاق عمل

اطالع به بخش و اعالم پذیرش

انتقال بیمار و پذیرش

انجام عمل جراحی توسط پزشک جراح

دستور کتبی از پزشک بیهوشی جهت خروج از اتاق 
عمل

کنترل عالئم حیاتی و سطط هوشیاری و  ارر در 
توسط  برگه ریکاوری ومعیار ترخیص از ریکاوری

کارشناس هوشبری

است 8آیا معیار ریکاوری باالی

  تماس با بخش جراحی جهت تحویل 

کنترل و الزام جضور پرستار بخش به همراه کاربرد 
در ریکاوری

کنترل عالئم حیاتی و ووعیت هوشیاری بیمار 
توسط پرستار تحویل گیرنده

جابه جایی بیمار از تخت ریکاوری به برانکارد یا کار 
نوزاد بخش با اجازه پرسنل بیهوشی و محافظت 
ازسر و گردن بیمار توسط پرسنل بیهوشی

ثبت مشخصار و عالئم حیاتی بیمار در دفتر 
ریکاوری و امضاء توسط پرستار ریکاوری و پرستار 

بخش

تحویل بیمار به همراه پرونده و دیگر مدارک بیمار به 
پرستار بخش

: تصویب و ابالغ کننده

آقای دکتر حیدری

ریاست مرکز

اطالع به پزشک بیهوشی و مراقبت و کنترل بیمار

ثابت شدن ووعیت بیمار

خیر

بله

خیر

بله
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