
نوار قلب یندفرآ
) ارجاع از اسکرین ( نوار قلب خانم ها یا آقایان مراجعه به اتاق 

) پرستار ( دستور نوار قلب کنترل 

نجام نوار قلب مراجعه به صندوق و اخذ قبض جهت ا
) همراه بیمار ( 

1-*)پرستار ( انجام نوار قلب و ارجاع به پزشک مربوطه 

)پرستار ( تحویل قبض مربوطه 

2-*ثبت در دفتر مربوطه  

بیمارستان شهید مطهري مرودشت

فوري به پزشک بیمار در همان محل باقی مانده و اطالع...وMI, در نوار فلب بیمار مانند آریتمی شرایط خاص  در صورت 1- *
. باید نام و نام خانوادگی بیمار ، نوع بیمه ، نام پزشک و نام پرسنل ثبت شود 2-*



تزریقات یند فرآ
1- *) ارجاع از اسکرین ( تزریقات مراجعه به اتاق 

) پرستار ( کنترل دارو و دستور تزریق 

مراجعه به صندوق و اخذ قبض جهت تزریقات
) ر همراه بیما( 

کنترل مجدد دارو ،  دستور تزریق و تحویل گرفتن 
) پرستار ( قبض تزریق 

2- *) پرستار ( ثبت در دفتر مربوطه 

+-2

) پرستار ( انجام تزریق 

بیمارستان شهید مطهري مرودشت

خانم ها و آقایان جدا از هم در دو اتاق مجزا 1-*
. ام و نام خانوادگی بیمار ، اسم کامل آمپول ، نوع تزریق ، آدرس منزل بیمار و پرستار تزریق کننده الزامی است جهت ثبت در دفتر آمار ذکر ن2-*



یند کشیدن بخیهفرآ
جعه به اتاق بخیهمرا

پزشکایی جهت تهیه قبض ویزیت  مراهن

دستور کشیدن 
بخیه

ترخیص بیمار ضمن 
ش جهت مراجعه آموز

بعدي

)رستار پ(دستور کشیدن بخیه کچ

قبض و لوازم مصرفی ذاختمراجعه به صندوق و داروخانه جه
)همراه بیمار یا بیمار بر (

وثبت دستور کشیدن بخیهپزشکویزیت توسط 

)رستار پ(بازدید زخم 
ن بخیه مناسب است ؟ آیا کشید

اسکرین پزشکارجاع به 
جهت ویزیت مجدد 

خیر 

گی و تهیه پرونده تک برتکمیل 
لوازم مصرفی

)پرستار ( 

بلی 

تکمیل شده توسط گیبررونده تک پتحویل لوازم مصرفی و 
پذیرش به اتاق بخیه

رونده تکمیل شده و پک  مجدد دستور کشیدن بخیه و تحویل چ
)پرستار ( مصرفی لوازم 

)پرستار ( کشیدن بخیه

بیمارستان شهید مطهري مرودشت)پرستار ( ثبت دردفتر مربوطه 



انجام پانسمان یند فرآ
بیمار به اتاق پانسمانمراجعه 

زخم قدیمی می باشد 

بازدید زخم بیمار
)پرستار ( 

زخم نیاز به تعویض پانسمان ندارد 

راهنمایی جهت مصرف داروها 

زخم به تازگی ایجاد شده است 

راهنمایی همراه بیمار جهت 
تهیه قبض ویزیت پزشک 

نوشتن پرونده تک برگی اتاق 
پانسمان و ممهور نمودن به مهر 

)تار پرس( پزشک 

) همراه بیمار و بیمار بر ( مراجعه به صندوق و داروخانه جهت تهیه قبض و لوازم مصرفی 

ویزیت توسط پزشک بخش 

) پرستار ( نوشتن درخواست لوازم مصرفی و دارویی 

مجدد به اتاق پانسمان مراجعه 

*)پرستار ( انجام پانسمان و ثبت در دفتر مربوطه 

بیمارستان شهید مطهري مرودشت
ترخیص بیمار باید همراه با آموزش جهت مصرف آنتی بیوتیک و تعویض پانسـمان در نوبـت هـاي    *  

بعدي باشد 



ترخیص بیمار یندفرآ

ترخیص بیمار

ترخیص بیمار با رضایت شخصی
) توجیه و توضیحات الزم به همراهیان بیمار ( 

ترخیص بیمار با دستور پزشک معالج

*فرم ترخیص با میل شخصی تکمیل  )پرستار ( چک دستور ترخیص 

دادن آموزش الزم به بیمار 
جهت پیگیري درمان و دادن 

هاي الزم به بیمار و توصیه 
) پرستار ( همراهیان 

Greenچک پرونده بیمار و داشتن  sheet ) منشی بخش (

) پرستار ( تکمیل فرم ترخیص به همراه بیمار مراجعه به واحد حسابداري و درآمد جهت انجام تسویه حساب با

) همراه بیمار ( مهور به مهر واحد هزینه و درآمد به بخش مارائه فرم ترخیص و گرفتن تسویه حساب 

) پرستار ( تحویل جزوات آموزشی و دادن آموزشهاي الزم 

) پرستار ( . . . وNG.Tube،int.follyکردن سرم بیمار ، D/Cار و مترخیص بی

) پرستار ( ترخیص و اوراق پرونده Noteثبت گزارشات اقدامات انجام شده و تکمیل 

) پرستار ( ثبت آموزشهاي الزم در دفتر آموزش چهره به چهره 

بیمارستان شهید مطهري مرودشت. فقط اقوام درجه یک می توانند رضایت شخصی بدهند *



اعزام بیمار یندفرآ
فوریتها ر بخش بستري د

بیمار بطور اورژانس نیاز به اعزام دارد

ثبت دستور اعزام به 
سایر مراکز درمانی 

ثبت دستور اعزام توسط پزشک مربوطه در بخش و تکمیل پرونده 
*همراه با تکمیل فرم اعزام 

) پرستار مسئول شیفت یا سرپرستار ( کنترل و چک دستور اعزام 

ط پزشک متخصص در پرونده پزشکی بیمار ثبت دستور اعزام توس
و تکمیل فرم اعزام  

) پرستار مسئول شیفت یا سر پرستار ( کنترل و چک دستور اعزام 

اطالع دادن به پزشک عمومی بخش 
جهت تماس با ستاد هدایت

)پرستار مسئول شیفت یاسرپرستار( 

تماس با ستاد هدایت 

) پزشک بخش ( ارائه گزارش شرایط و اقدامات انجام شده جهت بیمار به ستاد هدایت 

پیگیري اخذ پذیرش
پزشک بخش ، پرستار مسئول شیفت ، ( 

) سرپرستار 

پذیرش داده شد 

اطالع به سوپروایزر جهت آماده سازي واحد اعزام 

) اه بیمار همر( جهت اخذ تسویه حساب ارجاع به واحد درآمد و هزینه 

ارائه فرم تسویه حساب 

تحویل بیمار به پرسنل اعزام کننده و دادن گزارشات اقدامات انجام شده و 
)   پرستار یا سرپرستار ( اقداماتی که حین اعزام نیاز است 

عدم اخذ پذیرش 

اطالع دادن به پزشک مربوطه 

پیگیري دستورات جدید 

با متخصص مربوطه وره تلفنی یا حضوري طبق مشا*

اعزام بیمار 

اعزامNoteثبت گزارشات و تکمیل اوراق پرونده و نوشتن 
) سرپرستار ، پرستار مسئول شیفت ( 

بیمارستان شهید مطهري مرودشت



پذیرش بیمار در قسمت فرآیند 
بستري فوریت ها 

پذیرش بیمار 

1-*ارائه فرم دستور بستري بیمار و پرونده تکمیل شده 

تحویل بیمار به پرستار مسئول بیمار و انجام اقدامات 
درخواستی بیمار 

تحویل برگه پذیرش تکمیل شده توسط واحد پذیرش 
و دادن شماره پرونده به بیمار 

تحویل گرفتن بیمار 

)  شیفتمسئول سرپرستار یا ( کنترل اوراق پرونده پزشکی 

ه بستري مراجعه به واحد پذیرش جهت تشکیل پروند
2-*) بیماربر یا همراه بیمار ( 

توسط پزشک اسکرین یا پزشک بخش و یا متخصص 1- *

بیمارستان شهید مطهري مرودشت

.پذیردچنانچه  بیمار نیاز  اولیه و فوري داشته باشد توسط پرسنل انجام 2- *



ازفوریتهافرآیند انتقال به سایر بخش

هماهنگی با بخش مربوطه جهت بودن یا خالی کردن تخت 
) مسئول شیفت یا سرپرستار توسط(

) پرستار ( ده بیمار و اقدامات انجام شده ارائه گزارش پرون

) پرستار ( انتقال بیمار Noteتکمیل پرونده و نوشتن 

2-*)پرستار ( انتقال به بخش مربوطه 

1-*)همراه بیمار یا بیمار بر ( آماده سازي بیمار جهت انتقال 

) پرستار ( تحویل دادن به بخش مربوطه 

ودشتبیمارستان شهید مطهري مر

ستار می باشد و همراهیان  با پردرهر مرحله آگاهی به بیمار1-*
. در صورت نیازانتقال بیمار باید با همراهی پزشک عمومی صورت گیرد 2-*



فرآیند زدن بخیه 

مراجعه بیمار به 
واحد بخیه 

صورت اورژانسی مراجعه بیمار به 

راهنمایی همراه بیمار جهت تهیه 
ویزیت براي پزشک بخش 

) پزشک بخش ( ویزیت بیمار 

) پرستار ( شستشوي زخم 

ویزیت مجدد
) پزشک ( 

بیمار نیاز به مشاوره تخصصی دارد

)پزشک ( ثبت دستور بستري و تشکیل پرونده

)همراه بیماریا بیماربر( تکمیل پرونده بستري 

) پزشک بخش ( درخواست انجام مشاوره 

B

مراجعه از اسکرین

) پزشک اسکرین ( ویزیت بیمار 

ثبت دستور زدن بخیه 
) پزشک اسکرین ( 

مراجعه به اتاق بخیه 

بیمار نیاز به مشاوره تخصصی ندارد

)پزشک بخش ( ثبت دستور زدن بخیه 

تکمیل فرم درخواست لوازم 
پرونده تک برگی مصرفی و 

)پرستار ( اتاق بخیه 

A



A B

تکمیل برگه بیمه توسط پرستار
انجام مشاوره 

ممهور نمودن به مهر پزشک اسکرین 

مراجعه به صندوق و داروخانه
)همراه بیمار یا بیمار بر ( 

مراجعه به اتاق بخیه 

) پرستار ( زدن بخیه 

ت در دفتر ترخیص بیمار ضمن دادن ثب
2-*) پرستار ( آموزش هاي الزم 

ارجاع بیمار به اتاق پزشک جهت 
اقدامات درمانی بعدي

)پرستار ( چک دستورات پرونده

ثبت دستور زدن بخیه
) متخصص یا پزشک بخش ( 

انتقال به اتاق عمل 

عمل آماده سازي جهت اتاق 

بیمار نیاز به کار 
تخصصی ندارد 

بیمار احتیاج به اتاق 
عمل دارد 

) پرستار ( ق بخیه انتقال بیمار به اتا

تحویل لوازم مصرفی و پرونده شماره شده  توسط پذیرش به 
اتاق بخیه 

) همراه بیمار یا بیمار بر ( داروخانه و صندوق مراجعه به 

تکمیل فرم درخواست لوازم مصرفی و پرونده تک برگی 
) پرستار ( اتاق بخیه 

)پرستار ( انجام بخیه 

) پرستار ( ر مربوطه ثبت در دفت

مشخص کردن محل زخم ، اندازه زخم و تاریخ برگه دفترچه 1-*
بیمارستان شهید مطهري مرودشتکشیدن بخیه آموزش در مورد مصرف داروآنتی بیوتیک و زمان 2-*

تکمیل  فرم ارجاع  الزامی می باشد 


