
B 2پذیرش بیمار بستري فرآیند  

B - است بیماري که نمونه آن مشکل داشته
C- ثبت نام پرستار

هم است مDجهت جلوگیري از کسورات بیمارستانی مرحله : توجه 

مونه آزمایشگاه تحویل ن

نمونه کم است ، کالت است ، اشتباه گرفته 
شده است 

بخش پرستاري 

آزمایشگاه به بخش اطالع دهد
C

آیا بیمار شرایط انجام 
آزمایش را دارد ؟

کتابچه راهنماي آزمایشگاه 

ي بخش نمونه گیر

گرفتن نمونه از بیمار جهت ارسال به 
آزمایشگاه 

آیا آزمایش قبالً ثبت 
شده است ؟ 

D

پرستار 

همراه نمونه برگه درخواست جهت ثبت 
آزمایش ارسال شود

پرستار 

ایش در آماده سازي بیمار جهت انجام آزم
روز بعد

پرستار 

اطالع به آزمایشگاه در جهت عدم پذیرش 
مجدد نمونه 

پایان 
بیمارستان شهید مطهري مرودشت 

خیر 

خیر 

بلی 

بلی 

رعایت شود 1روند فرآیند پذیرش 

پرستار 

گرفتن نمونه از بیمار 



شروع 

نمونه مناسب 

بررسی Randameنمونه صبحگاهی یا 

مقدار نمونه ، لیبل مشخص 

بخش میکروبیولوژي 
آیا نمونه کشت هم دارد ؟

انجام کشت 

کد گذاري 

اره روي لوله و دفتر تجزیه ادرار مزدن ش

پرسنل فنی

نوار ادراري

پرسنل فنی

SGانجام 

پرسنل فنی

نمودن نمونه ي ادرار وژ سانتریف

گزارش 

رسوب گیري مشاهده زیر میکروسکوپ 

فنی

گزارش 

مسئول بخش 

نظارت 

کنترل کیفی 

کنترل نمونه 

پذیرش 

وارد نمودن جواب 

خیر 

بلی 

ش فرآیند  انجام آزمای
Urine

بیمارستان شهید مطهري مرودشت 

Randomeنمونه صبحگاهی یا 



ع شرو

روشن نمودن دستگاه 

1فرآیند آماده سازي دستگاه 
Selectra

Cooling،Case،Power

Stand By

نگهداري دستگاه 

Blank

می کند Blankطول موج را 

آیا گراف طول موج 
خوب است

Needle   Rising

عدم گرفتگی سوزن ها

نمودار المپ کنترل شود

ودن کروتتمیز نم

Hcl 0/1 N

دستگاه آماده انجام تست است 

انجام کنترل کیفی 
روزانه 

8F

درخواست تست

9F

خالی ،محلولسینی جایگزینی ،پر نمودن 
نمودن محل تست خوانده شده

7F

ر نتایج ، ذخیره نمودن ، تکراخواندن 
نمودن رقیق سازي 

پایان 

بلی 

خیر 

هفتگی  
روزانه 

بیمارستان شهید مطهري مرودشت 

شروع 

روشن نمودن دستگاه 

Cooling،Case،Power



شروع 

پرسنل فنی 

نیاز به انجام آیا 
تست هاي تاییدي 

؟دارد 

استریپ زدن

پرسنل فنی 

گزارش استریپ 

پرسنل فنی 

یک سیلسولفوساپروتین با اسید
% 20یا % 3

پرسنل فنی 
نوار گلوکزیاب بندیکت ، تست 

سابقه قند خون 

پرسنل فنی 

اسمیت استفاده از لوگل تست 

ودن ساختمان نمدناچوره 
رتپروتین ها ایجاد کدو

Tایجاد حلقه ي سبز رنگ 

گزارش می شود  

Trace - 3t+ T
r
a
c
e

بیمارستان شهید مطهري مرودشت 

کیفی موارد شیمیایی ادرار فرآیند کنترل

بلی  

نحوه گزارش 

بیلی روبین پروتین  گلوکز 

نحوه گزارش 

Trace - 3+

Trace - 3+

نحوه گزارش 
Trace - 3+



مشکالت نمونه هاي بخش در حین کار در آزمایشگاه فرآیند

شروع 

تحویل نمونه 

ارسال نمونه به بخش هاي فنی 
جهت آزمایش 

بخش فنی 

بخش فنی 

انجام آزمایش و ثبت نتایج 

بخش فنی 

است ، نمونه میکرولیزنمونه همو
. . .کالت دارد و

خش فنی ب

تماس با بخش بالفاصله بعد از 
مشاهده مشکل 

بخش پرستاري
اطالع مورد اشکال ثبت نام 

پرستار 

بخش پرستاري 

آیا بیمار شرایط 
انجام آزمایش را 

دارد ؟

آماده سازي بیمار جهت آزمایش

پرستاري 

روز بعد با شرایط الزم نمونه گیري 
رسال شود بدون برگه درخواست ا

بخش نمونه گیري 

گرفتن نمونه ارسال به آزمایشگاه 

بلی 

بلی 

خیر 

بیمار روز اطالع به آزمایشگاه 
قبل پذیرش داشته است جهت 

جلوگیري از کسورات

بیمارستان شهید مطهري مرودشت 

آیا نمونه ها شرایط 
الزم راجهت انجام 

؟دارند

خیر 



بلی 

شروع 

بخش فنی 

جوابدهی در آزمایشگاهفرآیند

توسط منشی ها 30/13جواب بخش ها ساعت - 1
صبح 10- 12جواب بیماران سرپایی هر روز ساعت - 2

یج در دفاتر مربوطه ثبت نتا

مسئول کنترل کیفی 
کیفی روزانه ، بررسی بررسی کنترل 

جوابها ، بررسی مقادیر غیر طبیعی  

بخش فنی ، کنترل کیفی 
آیا جوابها قابل قبول از نظر کنترل کیفی 

است 

مسئول فنی 

جواب مورد تائید است 

جوابدهی 

ثبت نتایج در برگه جواب بیمار 

بیمار 

درخواست جواب 

جوابدهی 

پرینت و چاپ جواب 

بخش فنی 

نمونه مجدداً تکرار شود 

نمونه جهت آیا 
؟انجام کافی است 

بخش فنی 

خیر 

نمونه تکرار و ثبت جواب 

بلی 

فنی مسئول

امضاو تائید جواب 

بخش پذیرش 

اطالع و ثبت در دفتر 
ر نمونهنمونه جهت تکرا

خیر 

بیمارستان شهید مطهري مرودشت 



1پذیرش بیمار بستريفرآیند

- A7-30/7آزمایشگاه در شیفت صبح ساعت زمان ارسال نمونه به

- B 8-15/8تماس با بخش از طرف آزمایشگاه جهت اطالع موارد ناقص ساعت

C- 30/8زمان بردن دفتر بخش ها از آزمایشگاه ساعت

شروع 

پزشک معالج 

واست آزمایش و ثبت در پرونده درخ

بررسی شرایط انجام آزمایش مقدار نمونه 

بخش پرستاري 

آیا بیمار شرایط 
انجام آزمایش را 

دارد ؟

بخش پرستاري 

آماده نمودن درخواست آزمایش طبق 
Order پزشک ارجاع به نمونه گیري

نمونه گیري بخش 

نمونه آزمایش طبق درخواست به گرفتن
مقدار کافی و الزم

رابط 

جمع آوري و حمل نمونه به آزمایشگاه 
A

تحویل نمونه به آزمایشگاه 

بررسی نمونه و مطابقت نمونه 

کتابچه ي راهنماي 
هآزمایشگا

آزمایشگاه 
تماس جهت بررسی شرایط 

طبق کتابچه راهنما نمونه گیري 

تحویل نمونه آزمایشگاه 
است ، کالتنمونه کم است، نمونه 

نمونه اشتباه گرفته شده است
B

آیا نمونه شرایط الزم 
براي انجام آزمایش 

را دارد ؟

پذیرش 

ارسال برگه درخواست 
بت در کامپیوتر مایش و ثآز

و پرونده بیمار 

بخش فنی 

ارسال نمونه جهت انجام 
آزمایش 

خیر 

خیر 

بلی 

بلی 

بیمارستان شهید مطهري مرودشت 



شروع 

کنترل کیفی 

دریافت کلیه نتایج بیماران از بخش هاي مختلف 

دریافت نتایج آزمایش ثبت شده در دفاتر 

مسئول پذیرش 

مسئول پذیرش 

آیا تمام نتایج 
آزمایش ها وارد 

شده است 

ثبت نتایج در قسمت جوابدهی در کامپیوتر جهت چاپ  

مایشانجام  آزپس ازفرآیند

آزمایشگاه فنیمسئول

نتایج آزمایش تائید

و ثبت جواب آزمایش ها در برگه جوابدهی 
یادداشت نمودن نواقص جوابدهی 

متصدي جوابدهی 
A

بلی 

مسئول پذیرش 

ي پیگیري از بخش ها 
آزمایشگاه

خیر 

ن شهید مطهري مرودشت بیمارستا



2-فرآیند انجام  آزمایش 

A

پایان 

پرسنل فنی 

اجراي آزمایش 

پرسنل فنی 

نتایج 

جانشین وي جهت بررسی نتایج 

ارشناس مسئول ک

جواب آزمایش هاي انجام تحویل 
شده به متصدي جوابدهی 

نتایج مورد قبول 

پرسنل فنی 

بلی 

انجام آزمایش در 
همان روز امکان 

دارد 

پرسنل فنی 

اطالع به پذیرش جهت نمونه گیري 
مجدد

خیر  خیر 

تکرار نمونه همان 
روز

راهنماي انجام 
آزمایش 

بلی 

پذیرش 

جهت تماس با بخش مربوطه
درخواست مجدد انجام آزمایش 

A: بخش بیماران بستري
رسانی یادداشت نمودن نام پرسنل بخش هنگام اطالع : نکته 

بیمارستان شهید مطهري مرودشت 



شروع 

پرسنل فنی دریافت نمونه 

آیا نمونه کیفیت 
الزم را دارد 

A

1-آزمایشفرآیند انجام 

گزارش به واحد پذیرش جهت 
تکرار نمودن آزمایش

پرسنل فنی 

جدا کردن سرم 

پرسنل فنی 

امه انجام آیا طبق برن
آزمایش در همان روز 

میسر است  

پرسنل فنی 

نگهداري در 
شرایط الزم مثل 

هورمونی 

خیر 

خیر 

بلی  

بلی  

کتابچه راهنما 

بیمارستان شهید مطهري مرودشت 



2- فرآیند پذیرش در آزمایشگاه 

A

متصدي تحویل نمونه

گرفته هاي آیا نمونه
مطلوب شده شرایط 

را داشته است 

درخواست با نمونه گه کنترل بر

پذیرش
اطالع به 

بخش جهت 
توصیه هاي 

الزم
C

خیر 

بلی 

تحویل نمونه واحد 

مایش احراز شرایط الزم انجام آز
بررسی نمونه ارسالی و

انتقال نمونه به بخش مربوطه 

تحویل نمونه 

پایان

B

کتابچه راهنما 

نوشتن درخواست،تحویل قبض 
، آماده کردن لوازم آزمایش 

انجام آزمایش 

لیبل نویسی 

فتن قبض گرA,B,C,Dس بر اسا
آزمایش

صندوق 

ارجاع به صندوق وبیمارپذیرش

پذیرش

نمونه گیري

گرفتن نمونه به اندازه کافی و 
مناسب 

A  : بیماران بستري
B : بیماران سرپایی
C : ثبت نام پرستار

بیمارستان شهید مطهري مرودشت 



شروع

متصدي  پذیرش 

ت داشتن زمایش و بررسی در جهدرخواست آدریافت 
گیريشرایط نمونه 

آیا بیمار 
شرایط الزم را 

دارد

آیا نمونه گیري 
در بخش بستري 

انجام شده 

بیمارسرپایی

پذیرش بیمار و 
ارجاع به صندوق 

تحویل نمونه به آزمایشگاه 

دریافت نمونه و بررسی 
شرایط انجام آزمایش 

متصدي صندوق 
دریافت هزینه 
ارسالی بیمار 

A,B,C,D

B

نمونه قابل 
قبول

A

متصدي پذیرش

توجیه و راهنمایی 
الزم جهت انجام 

آزمایش

راهنمایی 

ي کتابچه راهنما
بیماران

مسئول پذیرش

توصیه هاي الزم براي 
انجام آزمایش طبـق  

ــار   ــاي بیم و راهنم
ــش   ــه بخ ــالع ب اط

بستري 

1- فرآیند پذیرش در آزمایشگاه 

یبل

خیر  بلی

خیر 

بلی

خیر

A بیماران بستري
B بیماران سرپایی

طبق فرآیند قبل 
پذیرش از 

بیمارستان شهید مطهري مرودشت 



شروع

پزشکویزیت توسط 

زمایش آدرخواست انجام

پذیرش 
گاهآزمایش
گاه

بیمه تامین 
اجتماعی اجباري

بیمه تامین 
اجتماعی عادي 

بیمه روستایی  

ر رایگان فاقد مه ر رایگانداراي مه

پزشک عمومی پزشک متخصص

ویزیت در فوریتها  ویزیت در درمانگاه 
بیمارستان 

ت ها صندوق فوری
ر رایگان مه

درمانگاه صندوق 
ر رایگان مه

A B

کلیه خدمات رایگان کلیه خدمات رایگان

ر رایگان نداردنیاز به مه

C

مشمول فرانشیز 

مأمور بیمه روستایی 

ر بیمه روستایی مه

D

مشمول فرانشیز 

فرآیند قبل از پذیرش 

پرداخت هزینه 

E

فاقد بیمه

بیمارستان شهید مطهري مرودشت 


