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با دستور  مراجعه كردن بيمار

به پذيرش  پزشك جهت سونوگرافي

 سونوگرافي

 بررسي كردن درخواست سونوگرافي توسط پرسنل پذيرش

آيا بيمار نياز به 

 آمادگي دارد؟

دادن فرم آمادگي و اطالعات شفاهي 

توسط پرسنل پذيرش به بيمار و امضا 

 كردن دفتر آموزش توسط بيمار

اطمينان يافتن از آماده بودن بيمار براي 

 انجام سونوگرافي توسط پرسنل پذيرش

مشخصات بيمار و ثبت كامل 

توسط  HISاطالعات بيماردر سيستم 

 پرسنل پذيرش

ارجاع دادن بيمار به صندوق 

 حسابداري توسط پرسنل پذيرش

الصاق كردن برگ درخواست و 

برگ حسابداري بيمار توسط پرسنل 

 پذيرش

راهنمايي كردن بيمار به اتاق 

 سونوگرافي توسط پرسنل پذيرش

انجام سونو گرافي و دادن جواب 

 به بيمار توسط راديولوژيست

 بلي

 خير

سونوگرافي  ثبت كردن درخواست

توسط پرسنل  HISدر سيستم 

 مسئول بخش

  HISمشاهده كردن درخواست سونوگرافي در سيستم 

 سونوگرافي پرسنل پذيرشتوسط 

آيا سونو نياز به 

 آمادگي دارد؟

دادن اطالعات مربوط به آمادگي 

بيمار به پرستار بخش و حصول 

اطمينان از آماده بودن بيمار 

 توسط پرسنل پذيرش

 بلي

 خير

توسط  HISتاييد كردن سونو در سيستم 

 سونوگرافي پرسنل پذيرش

تماس گرفتن با بخش مربوطه جهت حضور بيمار 

با كمك بيماربر و پرسنل بخش به بخش 

توسط پرسنل پذيرش سونوگرافي راديولوژي  

 و ورود بيمار به راديولوژي توسط بيماربر

ارهمراه با يك پرست  

 توسط گرافيراهنمايي كردن بيمار به اتاق سونو

سونوگرافي پرسنل پذيرش  

 انجام سونوگرافي توسط راديولوژست

ارائه جواب به پرستار همراه 

 بيمار توسط پرسنل راديولوژي
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 بيماران بستري

 

 

 

 

 

 بيماران سرپايي

 

 شناسنامه فرآیند
 صاحب/ صاحبان فرآیند بيمار بر –پرسنل درمان  –پرسنل راديولوژي 

 تجهیزات سيستم كامپيوتر – HISسيستم  –دستگاه سونوگرافي 
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