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خط مشی:
بب تَجِ بِ ایٌىِ اٍلیي صهبى اسائِ خذهت بِ بیوبساى صهبى پزیشؽ اػت ٍ بشخَسد پشػٌل پزیشؽ بب بیوبساى هی تَاًذ اًؼىبع هْوی سا دس رّي ایـبى بش جبی
بگزاسد ،جْت افضایؾ سضبیتوٌذی ٍ ایجبد دیذگبُ هٌبػب دس هشاجؼِ وٌٌذگبى ٍ وبّؾ صهبى اًتظبس  ،بیوبسػتبى فشآیٌذ پزیشؽ بیوبساى سا تذٍیي ٍ هطببك بب
آى ػول هی ًوبیذ.
روش کار:

 )1پضؿه هؼبلج پغ اص تـخیص ،هبٌی بش بؼتشی ؿذى بیوبس ،جْت اداهِ دسهبى دػتَس بؼتشی سا بِ صَست اسجبع اص اٍسطاًغ یب اص هطب یب ولیٌیه
صبدس هی وٌذ.
 )2پضؿه تـخیص بیوبسیً ،بم پضؿه هؼبلجّ ،ضیٌِ دسهبى ٍ هذت تمشیبی البهت دس بیوبسػتبى سا بِ اطالع بیوبس هی سػبًذ.
 )3هؼئَل ٍاحذ پزیشؽ بؼذ اص هشاجؼِ بیو بس یب ّوشاُ ٍی بِ ٍاحذ پزیشؽ ٍ بب اسائِ بشي دػتَس بؼتشی  ،دفتشچِ بیوِ ٍ دٍوپی اص صفحِ اٍل دفتشچِ
بیوِ ،بؼذ اص تىویل ٍ اهضبی آگبّبًِ فشم ّبی سضبیت ًبهِ هَجَد دس پشًٍذُ ٍ اطویٌبى اص ٍجَد تخت خبلی دس بخؾ هشبَطِ تـىیل پشًٍذُ هی
دّذ.
 )4هؼئَل ٍاحذ پزیشؽ دس صَست خبلی ًبَدى تخت جْت تؼییي تىلیف بیوبس بب ػَپشٍایضس توبع هی گیشد.

 )5ػَپشٍایضس بب تَجِ بِ ٍضؼیت بخؾ ّب ٍ اٍسطاًغ ,بخؾ هٌبػب جْت بؼتشی بیوبس سا بِ ٍاحذ پزیشؽ اػالم هی وٌذ.
 )6هؼئَل ٍاحذ پزیشؽ دس صَست ًیبص بِ ٍجَد ّوشاُ بب صالحذیذ پضؿه هؼبلج  ،همشسات بخؾ  ،ػي بیوبس ٍ ؿذت ٍ ٍخبهت بیوبسی جْت یه یب
دٍ ّوشاُ ،وبست ّوشاُ صبدس هیوٌذ.
 )7هؼئَل ٍاحذ پزیشؽ ّوشاُ بیوبس سا جْت هشاجؼِ بِ صٌذٍق ٍ پشداخت ٍجِ پیؾ پشداخت تؼییي ؿذُ ساٌّوبیی هی وٌذ.
 )8هؼئَل ٍاحذ پزیشؽ بیوبس سا بِ هشاجؼِ بِ بخؾ بؼتشی ساٌّوبیی هی وٌذ.
 )9پشػتبس پزیشؽ وٌٌذُ دس ابتذای ٍسٍد بیوبسٍ ،ی ٍ ّوشاُ ایـبى سا بب بخؾ ٍ لؼوت ّبی هختلف آى آؿٌب ٍ اتبق ٍ تخت ایـبى سا هـخص هیىٌذ.
 )10پشػتبس آهَصؽ ّبی بذٍ ٍسٍد سا بِ بیوبس ٍ ّوشاُ دادُ ٍ دس فشم آهَصؽ بِ بیوبس ثبت هی ًوبیذ.
*Accreditation Policy. Mohammad. R. Hospital
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ػٌَاى خط هـی :پذیزش بیماران بستزی
هـخصبت تْیِ وٌٌذگبى:
اهضب

ًبم ًٍبم خبًَادگی

ػوت

دوتش فتح الِ جؼفشی

سئیغ بیوبسػتبى

اوشم ببلشی

هذیش پشػتبسی

صّشا سحیوی

هؼئَل ًظبست ٍ اسصیببی ػولىشد

فبطوِ همیوی

وبسؿٌبػی اسؿذ پشػتبسی هشالبت ٍیظُ

اػظن صبلحی

وبسؿٌبػی اسؿذ پشػتبسی هشالبت ٍیظُ

ػزسا وشیوی فشد

وبسؿٌبػی اسؿذ پشػتبسی هشالبت ٍیظُ

اػظن ایشاًپَس

هؼئَل هذاسن پضؿىی

ٍحیذُ ؿشیفیبى

هؼئَل حؼببذاسی

تأییذ وٌٌذُ

سئیغ بیوبسػتبى

ابالؽ وٌٌذُ

سئیغ بیوبسػتبى

فشد پبػخگَ(هؼئَل ًظبست بشاجشای خط هـی)

هؼئَل هذاسن پضؿىی

ابضاس ًظبستی

تىویل چه لیؼت هبّیبًِ دس  %5هَاسد

اهىبًبت ٍ تؼْیالت هَسد ًیبص :پشًٍذُ بؼتشی -دفتشچِ بیوِ بیوبس
هٌببغ هَسد اػتفبدُ دس تذٍیي خط هـی:
تجشبِ بیوبسػتبى تبییذ ؿذُ دس وویتِ بْبَد ویفیت

