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تاریخ بازنگری بعدی 1011/6/5 :
تاریخ ویرایش1966/6/5 :

مراجعه مددجو به واحد تریاژ تنفسی در
بدو ورود ودادن ماسک به بیمار و تریاژ
کردن بیمار

پزشک اورژانس بیمار را ویزیت می نماید
عامل انجام کار\:پزشک

خیر
(زمان )7 /

ارجاع بیمار به متخصص
اورژانس

ایا بیمار نیاز به
ویزیت متخصص
دارد؟

عامل

بله

انجام کار :تریاژ(زمان )1 /

بر اساس عالیم بالینی احتمال
درگیری کووید داده شد
عامل انجام کار:متخصص طب
(زمان 2 /

ایا نیاز به ویزیت
متخصص دارد؟

بیمار از مسیر جداگانه که با خط طوسی مشخص
شده است به اورژانس تنفسی هدایت می شوند
ی
عامل انجام کار :بیمار بر (زمان )1

تشکیل پرونده و درخواست مشاوره عفونی
عامل انجام کار :متخصص طب (زمان )5

خیر
پزشک اورژانس بیمار سرپایی را جهت
دریافت خدماتی چون –pcrدریافت دارو
دارویی به مراکز  61ساعته ارجاع می
دهد
عامل

نیاز به بستری
در بخش پس
ازانجام مشاوره
عفونی

انجام کار :پزشک عمومی (زمان ) 5 /

4
الف

خیر

با دستورات دارویی مرخص است

ایا نیاز به بستری در
بخش ویژه دارد ؟

عامل انجام کار :پزشک (  5دقیقه)

خیر

بلی

طبق فلوچارت تهیه شده بر اساس
دستورالعمل ابالغی انتقال بیمار به بخش
داخلی
عامل انجام کار :پزشک عفونی

بیمار به شرط داشتن دیسترس تنفسی با تعداد تنفس بیش از  09در دقیقه و
سچوریشن کمتر از  - %09اختالل همودینامیک –کاهش سطح هوشیاری و
اختالالت ارگانی متعدد در بخش مراقبتهای ویژه مخصوص بیماران کووید بستری
می گردد .
عامل انجام کار :پزشک و پرستار

(زمان)22

از خط طوسی با استفاده از وسایل حفاظت فردی و با
اسانسور حمل بیمار کوویدی با تجهیزات مورد نیاز
جهت انتقال مانند مانیتورینگ و اکسیژن پرتابل –
امبوبگ و ....پس از هماهنگی واطالع به بخش مقصد
منتقل می شود

از خط طوسی با استفاده از وسایل حفاظت فردی و
با اسانسور حمل بیمار کوویدی پس از هماهنگی
واطالع به بخش مقصد منتقل می شود
عامل

(زمان)49

انجام کار :پرستار –بیمار بر (زمان)12

عامل

انجام کار :پرستار –بیماربر (زمان)15

پس از طی درمانهای الزم بر اساس داشتن فاکتورهای مورد نظر ترخیص (عالیم
تنفسی نظیر سرفه –در حال بهبودی باشد و تنگی نفس نداشته باشد – سچوریشن
باالی  % 09بدون ونتی التور -نداشتن تب بمدت  41الی  14ساعت بدون استفاده
از تب بروسایر عالیم حیاتی به تشخیص پزشک معالج پایدار شده باشد .
عامل انجام کار :پزشک –پرستار

(زمان)69

آموزشهای الزم در زمینه رعایت قرنطینه  ،توسط پزشک مربوطه وپرستار بخش ودادن پمفلت آموزشی به
همراهان انجام می شود  .مشخصات بیمار توسط رابط سالمت ثبت در سامانه شده و موارد ذیر به بیمار و
همراه توصیه می شود  :رعایت کامل جدا سازی در زمان تعیین شده و پر کردن فرم تعهد نامه مبنی بر
رعایت قرنطینه .توصیه به همراهان جهت مراجعه به مراکز خدمات سالمت ( مراکز  61ساعته ) جعت ارزیابی
بیماری – مراجعه مجدد به بیمارستان در صورت برگشت عالیم (تب وتنگی نفسو کاهش هوشیاری ) ...
پیگیری روند بهبودی از طریق دفتر بهبود کیفیت تا  61روز بعد از ترخیص.
عامل انجام کار :پزشک –پرستار -مراقب سالمت
عامل انجام کار :متصدی پذیرش
خروج از بیمارستان و
پیگیری تا  61روز بعد از
ترخیص
5
الف

(زمان)1

(زمان)69

