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 1سطح  2سطح  3سطح  4سطح  5سطح 

بیمارستانورود بیمار به   

مراجعه بیمار به اورژانس توسط 
 اورژانس شهر یا به همراه بیمار

 یاژرورود بیمار به ت

بیمار در کدام 
سطح تریاژ قرار 

ویزیت و درمان بیمار 
توسط متخصص مقیم 

 اورژآنس

اقدامات اولیه احیاء 
 115ضمن اعالم کد 
 توسط پرستار

انتقال بیمار به اتاق 

 احیاء توسط پرستار

برگشت عالیم حیاتی 
 بیمار

اعالم فوت 
بیمار توسط 

 پزشک

انتقال به 
سردخانه 
توسط 

آیا بیمار نیاز به 
اقدامات حیاتی 
 و فوری دارد ؟

 بلی

 خیر

 خیر

 بلی

آیا بیمار پس از 
اقدامات اولیه 
نیاز به خدمات 

درخواست مشاوره 
اورژانسی جهت 

و  ICUپذیرش در 
ادامه فرآیند ارائه 

خدمات مراقبت ویژه 

 خیر

بستری بیمار در اورژانس و انجام مشاورات 
و دستور اقدامات درمانی توسط متخصصین 

 مقیم اورژانس

 6تعیین تکلیف بیماری که تا 
ساعت تعیین تکلیف نشده توسط 

 متخصصین مقیم اورژانس

تعیین تکلیف بیمار زیر 
ساعت توسط  6

پزشک معالج

ویزیت ، اجرای دستور پزشک و 
انتقال بیمار و ثبت گزارشات 

 توسط پرستار

ترخیص بیمار و درصورت نیاز 

 ارجاع به درمانگاه توسط پزشک

 معالج

آیا بیمار نیاز 
بستری به 

انجام اقدامات 
درمانی سرپایی 

و ترخیص 
بیمار طبق 

 خیر بلی

ویزیت بیمار و صدور اقدامات 
 درمانی توسط پزشک

تکمیل فرم تریاژ و راهنمایی 
بیمار جهت ویزیت پزشک 

 توسط پرستار

آیا بیمار نیاز 
به ویزیت 
متخصص 

اجرای 
دستورات 
پزشک به 

 بلی

 خیر

اخد نوبت درمانگاه 
براساس لیست نوبت 

 تلفنی

ویزیت بیمار توسط 
 پزشک متخصص

آیا بیمار نیاز به 
 بستری دارد؟

انجام 
درمان 
 سرپایی

آیا بیمار نیاز 
به اقدام 
اورژانسی 

دستور مستقیم بستری و 
مراجعه به بخش و تشکیل 

 پرونده

 بلی

 بلی

 خیر

 خیر

مراجعه بیمار به درمانگاه 
 تخصصی

مراجعه به اورژانس و 
 تشکیل پرونده

آیا بیمار به 
اقدامات 

مدیریت بیمار حداکثر 

 دقیقه توسط پزشک 10

 بلی


