کد فلوچارت ERU-FC-02 :
تاريخ آخرين ابالغ 96/7/01 :
تاريخ آخرين بازنگري 96/6/01 :

بیمارستان آیت اله کاشانی
فرایند ارائه خدمات اورژانس
اداره کل درمان استان تهران

شروع فرايند
بله

ويزيت و معاينه بیمار
پزشک
خیر

رسیدگی سريع به بیمار
پزشک/پرسنل درمانی

انجام ترياژ بیمار

فرايند
ترياژ

پرستارترياژ

آيا بیمار بدحال است؟
آيا نیاز به مراقبت )تحت
نظر بودن( دارد؟

آيا نبض و تنفس دارد؟
بله

بله

خیر

خیر

انتقال به کابین درمان

انتقال به اتاق  CPRو اعالم کد 99

پرسنل درمانی

پزشک/پرسنل درمانی

درمان سرپايی

بله

پزشک

آيا احیاء شد؟

تشکیل پرونده

خیر
اجراي دستورات

ثبت دستورات درمانی

انجام اقدامات مربوط به جسد

پرسنل درمانی

پزشک اورژانس

پرستار و پزشک

اطالع به پزشک مشاور

انتقال جسد به سردخانه

پرستار و پزشک طب اورژانس

کمک بهیار و خدمات

آيا نیاز به مشاوره دارد؟

بله

خیر
ادامه مراقبت و درمان

انجام ويزيت و مشاوره

پرستار بخش

پزشک متخصص
اجراي دستورات

آيا بهبود يافته؟

پرسنل درمانی

خیر
آيا امکان درمان در بیمارستان هست؟

بله

بله

خیر
انجام تشريفات ترخیص

انجام امور مربوط به اعزام

انتقال به بخش بستري

پرسنل درمانی/منشی

پزشک/پرستار و سوپروايزر

پرسنل درمانی

پايان فرايند

كد فلوچارت NUO-FC- 09 :
تاريخ آخرين ابالغ 96/7/1 :
تاريخ آخرين بازنگری 96/6/1 :

بیمارستان آیت اله کاشانی
فرایند ارائه خدمات بستری
اداره کل درمان استان تهران

ورود بیماربه بخش
دريافت پرونده و دستبند شناسايی و ادمیت بیمار
پرستار بخش

آيا بیمار نیاز به دستبند شناسايی رنگی دارد؟

بله

ارجاع بیمار به پذيرش بستري
جهت اخذ دستبند رنگی

خیر

هدايت بیمار به تخت بستري و تعويض لباس

پرستار بخش

کمک بهیار بخش
اجراي دستورات پزشک
پرستار بخش
تکمیل برگه مشاوره و هماهنگی
با متخصص مربوطه

ثبت درخواست اقدام در HIS
پرستار بخش

آيا بیمار نیاز به اقدام تشخیصی دارد؟
خیر

پرستار

بله

A

هماهنگی جهت انجام و
پیگیري اخذ جواب

ويزيت روزانه و ثبت دستورات در پرونده و کاردکس

پرستار بخش

پزشک و پرستار بخش

ويزيت بیمار و ارائه
دستورات درمانی
پزشک مشاور

آيا نیاز به مشاوره دارد؟
آيا بیمار فوت کرده است؟

خیر

خیر
ادامه مراقبت و درمان

خیر

اطالع به پزشک معالج و
 Reorderکردن

پرستار بخش

هماهنگی با سوپروايزر
جهت اعزام

پرستار و پزشک معالج

پرستار بخش

آيا بیماربهبود يافته؟

بله

بله
آيا سوپروايزر موفق به
اخذ پذيرش شد؟
بله
انجام امور مربوط به اعزام
پرستار و سوپروايزر
اعزام بیمار به مرکز مجهزتر
پرستار  +راننده آمبوالنس

خیر
انجام اقدامات مربوط به جسد
پرستار و پزشک

A
انتقال جسد به سردخانه
کمک بهیار و خدمات

پايان فرايند

ثبت دستور ترخیص و ارائه
آموزشهاي الزم به بیمار
پزشک معالج و پرستار

کد مدرک NUO-FC-08 :
تاريخ آخرين ابالغ 96/7/01 :
تاريخ آخرين بازنگري 96/6/01 :

بیمارستان آیت اله کاشانی
فرایند ارائه خدمات پاراکلینیک
اداره کل درمان استان تهران

شروع فرايند

خیر

آيا بیمار بستري است؟

بله

بررسی دستورات پزشک

تحويل نسخه به پذيرش واحد پاراکلینیک

پرسنل بخش  /پرستار

بیمار/همراه بیمار

ثبت در سیستم  HISو هماهنگی
با بخش پاراکلینیک

کنترل نسخه و نوبت دهی
مسئول پذيرش

منشی بخش
آيا نیاز به آمادگی خاصی دارد؟

بله

ارائه برگه آموزش/آموزش به بیمار
مسئول پذيرش/پرسنل فنی واحد مربوطه
خیر

بله

آيا بیمار توانايی حضور در
واحد پاراکلینیک را دارد؟

آيا بیمار بیمه تامین
اجتماعی است؟

خیر

خیر

حضور در واحد پاراکلینیک

حضور بر بالین بیمار

ارجاع به صندوق

کمک بهیار و بیمار

پرسنل واحد مربوطه

مسئول پذيرش

دريافت وجه و صدور قبض
مسئول صندوق

بله

انجام اقدام پاراکلینیک
پرسنل فنی

بله

آيا بیمار بستري است؟

خیر

ارسال جواب به بخش در سیستم HIS

اعالم جواب يا تاريخ جوابدهی به بیمار

پرسنل فنی واحد پاراکلینیک مربوطه

مسئول پذيرش  /جوابدهی

پايان فرايند

کد فلوچارت ADU-FC-01 :
تاريخ آخرين ابالغ 96/7/01 :
تاريخ آخرين بازنگري 96/6/01 :

بیمارستان آیت اله کاشانی
فرایند پذیرش
اداره کل درمان استان تهران

شروع فرايند

A
بله

آيا بیمار نیاز به بستري دارد؟

خیر

مراجعه به پذيرش درمانگاه پس
از اخذ نوبت تلفنی روز قبل

تحويل و بررسی مدارک و
احراز هويت بیمار

بیمار/همراه بیمار

مسئول/متصدي پذيرش

بررسی و تائید احراز هويت بیمار
و ثبت در HIS
مسئول/متصدي پذيرش

آيا مدارک بیمار تکمیل است؟

خیر

ارجاع بیمار به قسمت مربوطه

خیر

آيا بیمه تامین اجتماعی است؟

متصدي پذيرش
بله

ارجاع به صندوق و درمانگاه
مسئول/متصدي پذيرش
بله

تحويل پرينت و تائید دفترچه بیمار

هماهنگی با سرپرستار بخش مربوطه

مسئول/متصدي پذيرش

مسئول پذيرش

ويزيت بیمار در درمانگاه
پزشک درمانگاه

بله

آيا بیمار بیمه تامین
اجتماعی است؟

خیر

نیاز به اقدامات
پاراکلینیکی دارد؟

ارجاع به صندوق و درمانگاه
تجويز اقدامات پاراکلینیکی

مسئول/متصدي پذيرش

پزشک درمانگاه

خیر

انجام اقدامات پاراکلینیکی

بله

تشکیل پرونده و دستبند شناسايی
و ثبت در HIS

پرسنل واحد مربوطه

مسئول/متصدي پذيرش
آيا بیمار نیاز به خدمات بستري دارد؟

بله

A

خیر

تجويز دستورات دارويی

ارجاع بیمار به بخش بستري مربوطه

پزشک درمانگاه

مسئول/متصدي پذيرش

پايان فرايند

کد فلوچارت ADU-FC-04 :
تاريخ آخرين ابالغ 96/7/01 :
تاريخ آخرين بازنگري 96/6/01 :

بیمارستان آیت اله کاشانی
فرایند ترخیص
اداره کل درمان استان تهران

شروع فرايند

چک کردن دستورات پزشک و اوراق مربوط به ترخیص بیمار
سرپرستار بخش/مسئول بخش
تحويل پرونده به منشی جهت انجام امور ترخیص بیمار
سرپرستار بخش/مسئول بخش

آيا مدارک پرونده جهت
ترخیص تکمیل است؟

خیر

پیگیري نواقص مربوط به ترخیص در پرونده بیمار
منشی بخش

بله

بله

آيا بیمار بیمه تامین اجتماعی است؟

خیر

ارجاع پرونده به داروخانه بستري

ارجاع پرونده به داروخانه بستري

منشی بخش

منشی بخش

ارجاع پرونده به پزشک معتمد جهت تائید

ارجاع پرونده به پزشک معتمد جهت تائید

منشی بخش

منشی بخش

تحويل پرونده به صندوق

ارجاع پرونده به صندوق جهت صدور صورتحساب

منشی پزشک معتمد

منشی بخش
بله

صدور صورتحساب ترخیص و
ارجاع به بخش
صندوقدار
تحويل برگه خالصه پرونده ،فرم آموزش به
بیمار و دستورات ترخیص به بیمار

آيا بیمار توانايی پرداخت
صورتحساب را دارد؟

خیر

پرستار و منشی بخش
تحويل پرونده تکمیل شده به واحد مدارک پزشکی
منشی بخش

پايان فرايند

ارجاع پرونده به مسئولین مربوطه )مددکار(
درخصوص تصمیم گیري در مورد هزينه
همراه/خود بیمار

بیمارستان آیت اله کاشانی
فرایند ارائه خدمات جراحی
اداره کل درمان استان تهران

کد فلوچارت SUM-FC-01 :
تاريخ آخرين ابالغ 96/7/01 :
تاريخ آخرين بازنگري 96/6/01 :

ورود بیماربه بخش
دريافت پرونده و دستبند شناسايی و ادمیت بیمار
پرستار بخش

آيا بیمار نیاز به دستبند شناسايی رنگی دارد؟

بله

ارجاع بیمار به پذيرش بستري
جهت اخذ دستبند رنگی

خیر

هدايت بیمار به تخت بستري و تعويض لباس

پرستار بخش

کمک بهیار بخش
خیر

اجراي دستورات پزشک
انجام دستورات و آماده نمودن
بیمار جهت OR

پرستار بخش

پرستار بخش

آيا بیمار دستور جراحی دارد؟

انتقال و تحويل بیمار به  ORپس از هماهنگی
پرستار بخش

بله

بله

آيا عمل جراحی اورژانس است؟

خیر

گذاشتن در لیست عمل
پرستار بخش
اجراي دستورات پزشک

انجام عمل جراحی و اقدامات ريکاوري

پرستار بخش

تیم اتاق عمل

انجام آمادگرهاي قبل از عمل در روز موعد

بله

پرستار بخش

اطالع به پرستار بخش جهت
تحويل بیمار
پرستار ريکاوري

انتقال بیمار به بخش و ادامه مراقبتها

آيا وضعیت بیمار جهت انتقال به بخش مطلوب است؟

خیر

پرستار بخش

ويزيت روزانه بیمار

آيا بیمار بهبود يافته است؟

پزشک معالج

بله

ترخیص بیمار و ارايه توصیه هاي الزم
خیر

پیگیري درمان درخصوص عوارض
پرستار بخش

پرستار و پزشک معالج
انجام فرايند ترخیص
پرستار و منشی

پايان فرايند

ادامه مراقبت در ريکاوري تا
زمان ثابت شدن شرايط
پرستار ريکاوري

کد فلوچارت PHU-FC-04 :
تاريخ آخرين ابالغ 96/7/01 :
تاريخ آخرين بازنگري 96/6/01 :

بیمارستان آیت اله کاشانی
فرایند ارائه خدمات دارویی
اداره کل درمان استان تهران

شروع فرايند

بله

آيا بیمار بستري است؟

خیر

ثبت اقدامات مورد نیاز بیمار طبق
دستور پزشک در سیستم HIS

تحويل دفترچه به پذيرش داروخانه
بیمار/همراه بیمار

پرستار
آيا دفترچه بیمارتامین اجتماعی است؟

بله

چک اعتبار دفترچه
پزشک نويسنده دارو
تاريخ نسخه
نوع دارو و نوع بیمه

خیر

عدم پذيرش بیمار و ارجاع به
داروخانه خارج از بیمارستان
تکنسین دارويی

تکنسین دارويی

کنترل ريز نسخ ثبت شده

آيا نسخه مورد تائید است؟

تکنسین داروخانه بستري
بله

کنترل نسخه )تاريخ ،مهر پزشک ،موجودي داروها( در سیستم HIS
تائید نسخ ثبت شده

تکنسین دارويی

تکنسین داروخانه
تائید نسخه در کامپیوتر و گرفتن پرينت داروها و دستور مصرف
تکنسین دارويی

آيا دفترچه حرف و مشاغل است؟

گرفتن پرينت سرجمع
داروهاي بیماران بخش
تکنسین داروخانه

بله
راهنمايی بیمار به صندوق و تهیه قبض

خیر

تکنسین دارويی

پیچیدن نسخ هربخش به تفکیک
خیر

توسط تکنسین دارويی

نسخه پیچی
تکنسین دارويی

مراجعه تائید و امضاء پريمت
دارويی همان بخش
مسئول دارويی بخش

کنترل نسخه و ثبت دستورات دارويی
تکنسین دارويی

انتقال دارو به بخش و چیدمان آن
تحويل دارو به بیمار

مسئول دارويی بخش

مسئول فنی داروخانه

پايان فرايند

بیمارستان آیت اله کاشانی
فرایند ارائه خدمات سرپایی
اداره کل درمان استان تهران

کد فلوچارت IJD-FC-12 :
تاريخ آخرين ابالغ 96/7/01 :
تاريخ آخرين بازنگري 96/6/01 :

شروع فرايند
اخذ نوبت از پذيرش/سیستم نوبت دهی
بیمار/همراه بیمار

آيا بیمار بیمه تامین اجتماعی است؟

بله

خیر

ويزيت بیمار

ارجاع به صندوق جهت پرداخت وجه ويزيت

پزشک مربوطه

پرسنل پذيرش
بله

آيا نیاز به بستري دارد؟

خیر

آيا نیاز به مشاوره دارد؟

ويزيت بیمار
پزشک مشاور

خیر
بله

آيا نیاز به موارد پاراکلینیک دارد؟
خیر
بله

فرايند
پذيرش

انجام اقدام پاراکلینیک

تجويز دارو

پرسنل واحد تشخیصی مربوط

پزشک معالج

ويزيت مجدد بیمار
پزشک مشاور

آيا نیاز به بستري دارد؟

خیر

پیچیدن نسخه بیمار
پرسنل داروخانه

بله

آيا نیاز به ارجاع به پزشک اولیه دارد؟

خیر

آيا نیاز به تزريقات دارد؟
بله

بله

انجام تزريق مورد نظر
ويزيت مجدد

پرستار درمانگاه

پزشک معالج

ويزيت مجدد در صورت لزوم
خیر

پزشک معالج
پايان فرايند

کد فلوچارت LBU-FC-14 :
تاريخ آخرين ابالغ 96/7/01 :
تاريخ آخرين بازنگري 96/6/01 :

بیمارستان آیت اله کاشانی
فرایند ارائه خدمات زایمانی
اداره کل درمان استان تهران

شروع فرايند

ويزيت و گرفتن شرح حال
ماما

بله

آيا ويژگی حاملگی پرخطر را دارد؟

خیر

ويزيت و دستور بستري

ويزيت

پزشک

پزشک

آيا نیاز به مشاوره دارد؟
بله

ويزيت اورژانسی با هماهنگی
و نظارت پزشک معالج
پزشک مشاور

خیر

آيا نیاز به بستري دارد؟

خیر

بله

ادامه اقدامات درمانی الزم برحسب
تابلوي بالینی  /دادن توصیه هاي الزم

فرايند بستري جهت انجام زايمان

ماما

همسر  /همراه مادر باردار

چک و اجراي دستورات پزشک مشاور
درصورت صالحديد پزشک معالج

کنترل مراحل زايمان و ثبت در پرونده
طبق گايد الين ،انجام مداخالت درصورت
ضرورت ،کنترل پیشرفت زايمان

پرستار  /ماما

ماما
بله

آيا امکان ادامه درمان در
اين بیمارستان است؟
خیر
خیر

آيا سیر زايمان طبیعی است؟

اطالع به پزشک جهت حضور و ويزيت مادر

هماهنگی با سوپروايزر
بالینی جهت اعزام بیمار

ماما  /منشی بخش

ماما

آماده کردن مادر جهت انتقال به OR

بله

ماما
انجام امور مربوط به اعزام

انتقال مادر به  ORجهت C/S

انجام زايمان طبیعی

ماما و پزشک و سوپروايزر

مادر /ماما و کمک بهیار /پرسنل OR

ماما و پزشک معالج

انجام سزارين
پرسنل OR

شروع فرايند

کد فلوچارت ICU-FC-01 :
تاريخ آخرين ابالغ 96/7/01 :
تاريخ آخرين بازنگري 96/6/01 :

بیمارستان آیت اله کاشانی
فرایند ارائه خدمات در بخشهای ویژه
اداره کل درمان استان تهران

ورود بیماربه بخش
خیر

دريافت پرونده و دستبند شناسايی و ادمیت بیمار

هدايت بیمار به تخت بستري
و تعويض لباس
کمک بهیار بخش

پرستار بخش

B

بله

آيا بیمار نیاز به دستبند شناسايی رنگی دارد؟

اجراي دستورات پزشک
پرستار بخش

ارجاع بیمار به پذيرش بستري
جهت اخذ دستبند رنگی
پرستار بخش

آيا بیمار اينتوبه است؟
خیر

بله

اتصال بیمار به ونتیالتور
پرستار بخش

مانیتورينگ قلبی-ريوي بیمار
پرستار بخش
آيا بیمار ديس ريتمی دارد؟

کنترل آنزيمهاي قلبی،بررسی زخم بستر و...

A

پرستار بخش

خیر

خیر

ادامه مراقبت و درمان

آيا بیمار نیاز به مشاوره دارد؟

پرستار بخش

بله

اطالع به پزشک معالج/متخصص قلب

بله

آيا بیماربهبود يافته؟

تکمیل برگه مشاوره و
هماهنگی با متخصص مربوطه

پرستار بخش
خیر
خیر

پرستار و پزشک معالج

اجراي دستورات پزشک
پرستار بخش

آيا بیمار فوت کرده است؟

ويزيت بیمار و ارائه دستورات درمانی

خیر
ويزيت روزانه و ثبت دستورات
در پرونده و کاردکس

هماهنگی با سوپروايزر
جهت اعزام
پرستار بخش

پزشک معالج/پرستار بخش/
پزشک بیهوشی

آيا بیمار نیاز به اقدام
تشخیصی دارد؟
بله

ثبت درخواست اقدام در HIS
پرستار بخش
هماهنگی جهت انجام و
پیگیري اخذ جواب
پرستار بخش

پزشک مشاور
اطالع به پزشک معالج و
 Reorderکردن

بله
بله

آيا سوپروايزر موفق به
اخذ پذيرش شد؟
بله

خیر

پرستار و پزشک معالج

B

A

انجام امور مربوط به اعزام
پرستار و سوپروايزر

انجام اقدامات مربوط به جسد
پرستار و پزشک

اعزام بیمار به مرکز مجهزتر
پرستار  +راننده آمبوالنس

انتقال جسد به سردخانه
کمک بهیار و خدمات
پايان فرايند

ثبت دستور ترخیص و ارائه
آموزشهاي الزم به بیمار
پزشک معالج و پرستار

