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فرآیند پذیرش بیماران اورژانس،درمانگاه و بستری

ورود بیمار به بیمارستان

آیا بیمار اورژانسی است؟

پایان فرآیند

:تهیه کننده
خانم قمصری

کارشناس مدارک پزشکی 
آقای عموحسینی

کارشناس بهبود کیفیت 

:تصویب و ابالغ کننده
آقای دکتر حیدری

ریاست مرکز

ارجاع به پذیرش درمانگاه و ثبت نام بیمار و 
HISپزشک در سیستم 

خیر

مراجعه به پزشک درمانگاه

نوشتن دارو توسط پزشک و ارجاع به 
داروخانه

آیا بیمارنیاز به آزمایش و رادیولوژی 
دارد؟

خیر

آیا بیمارنیاز به تزریق دارد؟

مراجعه به تزریقات درمانگاه سپس ارجاع به 
صندوق جهت دریافت قبض

انجام تزریق

ترخیص

مراجعه به آزمایشگاه و تصویربرداری بله

ارجاع به صندوق جهت تهیه قبض و بازگشت 
به آزمایشگاه و رادیولوژی

مراجعه به پزشک جهت نشان دادن جواب 
آزمایش و رادیولوژی

آیا بیمارنیاز به ویزیت متخصص دارد؟

مراحل ویزیت پزشک متخصص

بله

خیر

فرستادن بیمار به اتاق معاینه و ویزیت پزشک بله

ارجاع بیمار به واحد پذیرش جهت تشکیل 
پرونده اورژانس سرپایی

آیا بیمار نیاز به آزمایش یا رادیولوژی 
دارد؟

انجام اقدامات درمانی و ترخیص بیمار توسط 
پزشک متخصص

خیر

ثبت نام بیمار توسط پذیرش در قسمت 
سرپایی درمانگاه اورژانس

انجام اقدامات درمانی توسط پرستار

ترخیص

و انجام  EMRبستری بیمار در اورژانس با کد
اقدامات درمانی شامل آزمایش،سونوگرافی 

...و
بله

ویزیت مجدد بیمار توسط متخصص و روئیت 
آزمایشات مربوطه

آیا بیمار نیاز به درمان دارد؟

ترخیص بیمار همراه با دستورات الزم

خیر

ارجاع بیمار به پذیرش جهت تشکیل پرونده 
بستری بله

مراجعه به واحد ترخیص در شیفت صبح و 
مراجعه به صندوق در شیفت عصر و شب 

جهت تسویه حساب

ترخیص

ارجاع به پذیرش و تشکیل پرونده بستریآیا بیمار دستور بستری دارد؟

اعزام بیمار به بخش همراه با کیف بهداشتی و 
پرونده بستری

انجام اقدامات درمانی توسط کادر درمان

ترخیص

انتقال بیمار به بخش بستری مورد نظر

انجام اقدامات درمانی توسط کادر درمان

ترخیص

ارجاع به صندوق جهت دریافت قبض

بله خیر
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