شروع
بررسی درخواست مددجو
ماما
تریاژ مددجو
)ماما تریاژ(

متولی فرایند:
مسئول بلوک زایمان
ورودی فرایند:
بیمار
پرونده خام بیمار
دفترچه تکمیل نشده بیمار
سیستم  HISبه روز نشده
فرم CPRخام
فرم اعزام خام
خروجی فرایند:
بیمار معالجه شده
بیمار فوت شده
پرونده تکمیل شده بیمار
بیمار اعزام شده
فرم تکمیل شده اعزام
فرم تکمیل شده CPR
منابع:
دستگاه الکتروشوک
فشارسنج
مانو متر
کامپیوتر
ترالی احیا
مانیتور قلبی تنفسی
پالس اکسمتری
گلوکومتر-ساکشن
نیروی انسانی
دارو و لوازم پزشکی
دستگاه NSTو ECG
دستگاه سوین کیت
دستگاه ونتیالتور و بیهویش
صاحبان فرایند:
بخش جرایح زنان
اتاق عمل
واحدهای پاراکلینیک
واحد پذیرش
واحد ترخیص

فرایند ارائه خدمات
مادر و نوزاد

کد سندOB-PS- 01 :
تاری خ تدوین98/07/30 :
تاری خ بازنگری99/07/30:

الف
خیر

آیا نیاز به بستری شدن است؟
آیامادر پرخطر است

بله

خیر
بله
اخذ شرح حال
و ارزیابی اولیه
ماما

تماس با متخصص مقیم
ماما

اطالع به متخصص مقیم
ماما

بستری مددجو طبق دستور پزشک
ماما

تشکیل پرونده و اخذ
مدارک الزم
م ام ا

ارجاء همراه مددجو به واحد
پذیرش جهت تشکیل پرونده بر
اساس فرم تریاژ
ماما

آموزش مددجو
م ام ا
راهنمایی همراه
بیمار جهت تهیه
قبض صندوق
م ام ا

آیا زایمان طبیعی است؟

بله
آیا نیاز به اعزام است؟

بله

انجام اقدامات
مراقبتی-درمانی
م ام ا

بستری مددجو و اقدامات
مراقبتی -درمانی
ماما/متخصص زنان

ویزیت مددجو
متخصص زنان

خیر

اطالع رسانی به
متخصص مقیم
م ام ا

انتقال به زایشگاه وانجام
اقدامات الزم جهت زایمان
ماما/متخصص زنان

خیر دریافت قبض صندوق
راهنمایی های الزم جهت
مراجعه بعدی
م ام ا
انتقال به اتاق عمل
جهت سزارین
ماما و کمک بهیار
الف

انجام اقدامات
فرایند اعزام
ماما،سوپروایزر

درمان در بلوک زایمان و یا
انتقال به بخش های ویژه،
اتاق عمل و بستری زنان
پزشک/ماما

انتقال به بخش بستری
پرستار/ماما-کمک بهیار

انجام سزارین و آماده
نمودن مددجو جهت
انتقال به بخش بستری
متخصص زنان/پرستار
تایید کننده:

پایان
دفتر بهبود کیفیت و اعتبار بخشی

