بسمه تعالی

تاریخ آخرین ابالغ:

مرکز آموزشی ،درمانی و پژوهشی روزبه
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شناسنامه فرایندهای بیمارستانی

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات
بهداشتي،درماني تهران

کد فرایند MG-PS-10:

ویرایش2 :

عنوان فرایند  :ارائه خدمات درمانی و کمك درمانی سرپائی

بازنگری4 :

تاریخ آخرین بازنگری59/03/03 :

صفحه  0 :از 0
شــروع

B
نوبت دهی حضوری /تلفنی و تکميل
دفاتر مربوط

منشي درمانگاه
احراز هویت ـ کد گذاری ـ ارایه کد به
بيمار و تشکيل پرونده برای مراجعه اول

متصدی پذیرش

آیا
امکان پرداخت
برای بيمار وجود
دارد؟

خير

راهنمائی بيمار به واحد مددکاری

متصدی پذیرش

بلی

مصاحبه با بيمار

مددكار

دریافت مبلغ و صدور رسيد صندوق

صندوق دار

A

آیا بيمار

بلی

توان پرداخت

دریافت رسيد صندوق از بيمار /گرفتن
پرونده بيمار از مدارك پزشکی

دارد؟

منشي درمانگاه

خير

ضميمه کردن رسيد صندوق به پرونده

تخفيف  /رایگان شدن قبض و ورود اطالعات
در سيستم HIS

منشي درمانگاه

مددكار
بلی

آیا خدمات
درخواستی ،کمك

A

درمانی می باشد؟

راهنمای بيمار جهت مراجعه به واحد مربوط

منشي درمانگاه

خير
جدا کردن سربرگ
و تحویل پرونده به پزشك معالج

منشي درمانگاه

آیا بيمار ویزیت

بلی

ميشود؟

خير

ويزيت بيمار
پزشك

آيا بيمار

جدا کردن سربرگ بيمه و ویزیت بيمار
و تکميل دفاتر مربوط

قرار گرفتن در ليست انتظار

كارشناس /متخصص مربوطه

خير

نياز به بستري
دارد؟

بلی

هماهنگی با اورژانس و راهنمایی بيمار
جهت مراجعه به اورژانس

منشي درمانگاه

بخش را دارد؟

خير

پزشک

پزشک

پرستار درمانگاه

رزیدنت ارشد

آیا اندیکاسيون

صدور دستور بستری

صدور دستورات درمانی/تکميل فرم ارجاع
در صورت نياز به خدمات کمك درمانی

بررسی دستور بستری

معاینه بيمار در اورژانس

بستری فوری در

B

خير

بلی

آیا معاینه کننده از
اساتيد میباشد؟

C

بلی

C

هماهنگی با پذیرش و راهنمایی بيمار
جهت مراجعه به پذیرش بستری

تجویز دارو و اطالع به پرستار

منشي درمانگاه /منشي اورژانس

پزشک
معرفی به ستاد

دفتر پرستاری



پایان

منظور از خدمات كمک درماني ،كاردرماني ،گفتاردرماني ،روان درماني ،تست هوش ،رفتار درماني EEG ،و تغذیه مي باشد.

كارشناس /متخصص مربوطه

B

