نمودار جریان فرآیند ترخیص بیماران از بیمارستان
ثجت دستَر تزخیص تَسط پشضک
در پزًٍذُ ثیوبر
سدى هْز تَسط سزپزستبر ثِ ثزگ پذیزش پزًٍذُ ّب

هزتت کزدى پزًٍذُ ّبی تزخیصی تَسط هٌطی ثخص

تکویل چک لیست هویشی پزًٍذُ تَسط هٌطی ٍ رفغ
ًَاقص هَجَد ٍ ػَدت ثِ افزاد هستٌذ سبس در صَرت ًیبس

درآٍردى لیست ثیوِ تَسط هٌطی ثخص

رٍیت تَسط کبرضٌبسبى ثیوِ

سدى تزخیص ثیوبراى در سیستن  HISتَسط هٌطی
ثخص
سدى هبثِ التفبٍت اتبق  2تختِ ٍ ّوزاُ ثیوبراى تَسط هٌطی
ثخص
کٌتزل چک لیست هویشی پزًٍذُ تَسط کبرضٌبس هذارک
پشضکی ٍ ػَدت پزًٍذُ ثِ هٌطی در صَرت ًقص پزًٍذُ

ثزدى پزًٍذُ ثِ ٍاحذ تزخیص تَسط هٌطی ثخص

ثجت اسبهی ثیوبراًی کِ پزًٍذُ ضبى ثِ ٍاحذ تزخیص دادُ هی ضَد.

چک کزدى رٍیت ثیوِ تَسط هسئَل تزخیص

درآٍردى کپی اس هذارک السم *
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* اس ثزگِ هؼبیٌِ ًَساد  2هَرد کپی گزفتِ هی ضَد  ،یک هَرد ثِ پزًٍذُ ثیوبر سدُ هی ضَد ٍ دیگزی ثِ ّوزاُ ثیوبار تحَیل دادُ هی ضَد.



اخذ کپی اس آخزیي سًََگزافی ثیوبر ثستزی ثخص حبهلگی پزخطز ٍ ارائِ آى ثِ ثیوبر.



ارائِ ثزگ دٍم خالصِ پزًٍذُ ثِ ثیوبر



اخذ  2ثزگ اس دفتزچِ ثیوبر



اگز ثیوبر صیغِ ثبضذ اس توبم صفحبت صیغِ ًبهِ کپی گزفتِ هی ضَد.



اگز فزد ثیوبر هجزد (دٍضیشُ)ثبضذ اس صفحبت اٍل ٍ دٍم ضٌبسٌبهِ کپی گزفتِ هی ضَد.



اگز فزد ثیوبر ثیوِ تکویلی داضتِ ثبضذ اس کبرت هلی ٍ دفتزچِ (صفحِ اٍل) کپی گزفتِ هی ضَد ٍ .گزفتي کپی اس ضٌبسٌبهِ پذر ٍ هبدر  ،دفتزچِ پذر ٍ هبدر ٍ
ضٌبسٌبهِ یب کپی گَاّی ٍالدت ًَسادی کِ ثستزی است ًیش ضزٍرت دارد.

1

ثلِ

آیب ثیوبر ثیوِ

خیز

تکویلی دارد؟

تحَیل پزًٍذُ ثِ هسئَل حسبثزسی جْت کٌتزل کلیِ
خیز
آیب ثیوِ تکویلی ثیوبر

دستَرات پشضکی  ،هطبٍرُ  ،ثزگِ اسکي  ،MRI ،کٌتزل
هذارک ٍ ...

جشٍ سبسهبى ّبی
طزف قزارداد
در آٍردى صَرتحسبة ثیوبر تَسط حسبثزس *

ثیوبرستبى است ؟
ثلِ

تحَیل پزًٍذُ ّب ثِ هسئَل تزخیص
تحَیل ثزگ ثستزی ثِ ّوزاُ

حسبثزس  ،حسبة ثیوبر را ثذٍى احتسبة سْن

ثیوبر تَسط حسبثزس

یبراًِ هحبسجِ هی کٌذ.

آٍردى هؼزفی اس سبسهبى ثیوِ

کپی اس هذارک السم *

هزاجؼِ ّوزاّبى ثیوبر ثِ ٍاحذ تزخیص

تحَیل صَرتحسبة ثِ ّوزاّبى ثیوبر ٍ اخذ ّشیٌِ تَسط PC-POC
یب ( در صَرت ػذم پزداخت  ) PC-POCارجبع ثِ ٍاحذ صٌذٍق

هزثَطِ
تحَیل قجض تَسط ّوزاُ ثیوبر ثِ هسئَل تزخیص
تٌظین صَرت حسبة ثب ثیوِ
تکویلی تَسط حسبثزس

ثجت تزخیص در ثزگِ تزخیص

*هسئَل تزخیص در ٌّگبم تزخیص اس خالصِ پزًٍذُ ٍ

هزاجؼِ ّوزاُ ثِ ثخص ٍ تحَیل ثزگِ تزخیص ثِ

ضزح حبل ٍ ػالٍُ ثز آى در صَرت اًجبم ػول جزاحی ،

سزپزستبرجْت تزخیص ثیوبر

ثزگ ثیَْضی ٍ گشارش ػول جزاحی کپی تْیِ ٍ آى را
هْوَر ثِ هْز رًٍَضت ثزاثز اصل هی ًوبیذ.

تحَیل ثزگِ تزخیص ٍ کپی ٍ هذارک هزثَطِ ثِ
ّوزاُ ثیوبر
هزخص ضذى ثیوبر اس ثیوبرستبى

