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مراجعه بیمار به بخش
اورژانس
تریاژ بیمارستانی

ویزیت بیمار اورژانس توسط پزشک

آیا بیمار نیاز به بستری

انجام اقدامات درمانی سرپایی پرستار به همراه

شدن در اورژانس دارد؟

دانشجوی پرستاری با نظارت مربی

آیا بیمار همراهی دارد؟

خیر

ترخیص بیمار

هماهنگی پذیرش با اورژانس

آیا بیمار مجهول

جهت اخذ اطالعات

الهویه است؟

بلی

ارجاع همراه بیمار به پذیرش

آیا بیمار بیمه است؟

تکمیل صورت جلسه

راهنمایی بیمار و همراه وی

بیماران مجهول الهویه

جهت امور بیمه

توسط مسئول شیفت

اخذ مشخصات بیمار از فرد و از روی کارت شناسایی معتبر و یا همراه بیمار

ثبت در سیستم و تشکیل پرونده

اخذ رضایت نامه شماره  1و  4از بیمار ،ولی و همراه وی

الصاق برگ پذیرش به پرونده

ارجاع پرونده به اورژانس

آیا بیمار نیاز به بستری در بخش دارد؟
بلی

خیر

انجام مراحل ترخیص بیمار
توسط پرستار به همراه
دانشجوی پرستاری با نظارت
مربی

ارجاع پرونده از اورژانس به پذیرش

اختصاص شماره بستری به بیمار و ثبت در سیستم  /هماهنگی با بخش مقصد

انتقال بیمار و پرونده
به بخش مقصد
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