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فوت تا  24ساعت
از زمان پذیرش
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تاریخ بازنگری:

فوت بعد از  24ساعت

بیمار فوت نموده

از زمان پذیرش

است
تکمیل فرم ارجاع به

نوشتن

پزشکی قانونی توسط

بیمارتوسط پزشک معالج

پزشک معالج

گواهی

بیمار باید به مراکز

بیمار از نظر پزشک

بیمار تمایل به ترخیص با

مجهزتر اعزام گردد

ترخیص است

میل شخصی دارد

فوت
هماهنگی پزشک معالج با پزشک

آگاهی دادن به بیمار و همراه در خصوص خطرات

چک دستور پزشک توسط سرپرستار

احتمالی درمان ناقص توسط پزشک و پرستار

بیمارستان مقصد جهت اخذ پذیرش
تکمیل خالصه پرونده توسط رزیدنت

هماهنگی سوپروایزر با
آرامستان جهت انتقال

درخواست اعزام توسط پزشک معالج

ادامه

متوفی

انتقال متوفی به آرامستان

و یا انترن
تکمیل اوراق پرونده توسط منشی بخش

هماهنگی سوپروایزر شیفت با
سوپروایزربیمارستان مقصد

بلی

آیا بیمار تمایل به
ادامه درمان دارد

درمان
بیمار

خیر

اعالم ترخیص در  HISتوسط منشی

توسط آمبوالنس

بخش

آرامستان

خیر
تکمیل فرم و امضاء و اثر انگشت

اعزام بیمار با آمبوالنس
بیمارستان

ارسال پرونده به واحد ترخیص توسط

بیمار و همراه درجه 1

آیا بیمار
high risk
است

بلی

خدمات بخش
5
1

تهیه کننده
مدیر بیمارستان  ،مدیر پرستاری  ،کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار ،رییس امور مالی
کارشناس مسئول مدیریت اطالعات سالمت  ،مسئول ترخیص  ،مسئول اسناد پزشکی  ،دفتر بهبود کیفیت

تایید کننده
مدیر بیمارستان

2
4
ابالغ کننده
ریاست بیمارستان شهید بهشتی
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1

2

بررسی اوراق پرونده توسط متصدی
ترخیص

اطالع به پزشک معالج

صورتجلسه در حضور همراه بیمار

آیا مدارک بیمه ای

 ،پزشک و سوپروایزر توسط

بیمار کامل است و

بلی

پرونده با  HISمطابقت
دارد

5

سوپروایزر

خیر

محاسبه هزینه توسط متصدی

پیگیری و تکمیل مدارک پرونده با

ترخیص و اعالم به همراه بیمار جهت

همکاری واحد ترخیص و بخش

پرداخت به صندوق

مربوطه

کسب اجازه از قاضی کشیک توسط
سوپروایزر و حراست بیمارستان
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آیا بیمار توان

بلی

پرداخت هزینه را

خیر

دارد

پرداخت هزینه به صندوق توسط همراه

صدور برگه ترخیص توسط متصدی
ترخیص
تحویل برگه ترخیص توسط همراه بیمار
به بخش

معرفی بیمار (همراه ) به واحد مددکاری

درخواست تخفیف توسط مددکار در صورت
تشخیص مددکار
اعمال تخفیف در  HISتوسط دفتر مدیریت

ترخیص
بیمار

تهیه کننده
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ابالغ کننده
ریاست بیمارستان شهید بهشتی

