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خط مشی:
ثؼذ اص دستَس پضضه هجٌی ثش تشخیع ثیوبس  ،الصم است وِ جْت سػبیت حمَق گیشًذُ خذهت ٍ جلَگیشی اص هؼطل ضذى ثی هَسد ثیوبس دس ثیوبسستبى ولیِ
الذاهبت لجل اص تشخیع ثِ ًحَ هطلَة ٍ دس وَتبُ تشیي صهبى هوىي اًجبم گشدد .دس ّویي ساستب  ،ثیوبسستبى فشآیٌذ تشخیع ثیوبس سا تْیِ ٍ دس اختیبس ّوِ ٍاحذ
ّب لشاس دادُ است.
روش کار:
 )1پضضه دستَس تشخیع ثیوبس سا دس پشًٍذُ ثجت هیوٌذ.
 )2پشستبس هسئَل ثیوبس ثؼذ اص چه دستَس پضضه ثیوبس ٍ ّوشاُ ثیوبس سا اص تشخیع هطلغ هی وٌذ.
 )3پضضه هؼبلج ٍ پشستبس آهَصش ّبی الصم دس خػَظ پیگیشی ٍ اداهِ دسهبى ٍ هشالجت ّب سا ثِ ثیوبس ٍ ّوشاُ هیدّذ.
 )4پضضه هؼبلج دس غَست ًیبص ثیوبس ثِ اداهِ دسهبى دس هٌضل دستَس داسٍیی سا دس دفتشچِ ثیوبس تجَیض هیوٌذ .
 )5پشستبس هسئَل ثیوبس ولیِ اتػبالت ثیوبس سا ثب دستَس پضضه خبسج هی وٌذ ٍ دس غَستی وِ ثیوبس ثب غالحذیذ پضضه ثبیذ ثب اتػبالت تشخیع ضَد،
هَاسد دس دستَسات پضضىی تشخیع ثجت هی ضَد.
 )6پشستبس ثخص آهَصش الصم سا دس هَسد هشالجت ّبی اتػبال ت ٍ تبسیخ تؼَیض یب خشٍج آًْب دس فشم آهَصش ثِ ثیوبس دس لسوت هشالجتْبی پشستبسی دس
هٌضل دس صهبى تشخیع ثجت ًوَدُ ٍ ثِ ثیوبس ٍ یب ّوشاُ ثیوبس ًیض آهَصش هی دّذ.

 )7پشستبس هسئَل ثیوبسآهَصش ّبی الصم دس خػَظ خَد هشالجتی ضبهل تغزیِ ،فؼبلیت ،هػشف غحیح داسٍیی ،تبسیخ هشاجؼِ ثِ پضضه ،ػالئن خطش،
پیگیشی دس صهیٌِ الذاهبت پبساولیٌیىی سا ثِ ثیوبس ٍ ّوشاُ هی دّذ ٍ دس غَست ًیبص ثِ آهَصش ثیطتش ،ثؼذ اص ّوبٌّگی ثب ٍاحذ آهَصش ثِ ثیوبس  ،فشم
اسجبع آهَصضی تَسط پشستبس ثخص پش ٍ ثیوبس ثِ آى ٍاحذ هؼشفی هی گشدد.
 )8پشستبسهسئَل ثیوبس فشم آهَصش حیي تشخیع سا تىویل وشدُ ٍ ولیِ هَاسد سا دس گضاسضبت پشستبسی ثجت هی ًوبیذ.
 )9دس غَستی وِ ثیوبس داسٍی ثشگطتی داسد ،پشستبس لیست داسٍّب سا دس فشم دٍ ثشگی لشهض سًگ ًَضتِ ٍ یه فشم ضویوِ داسٍّبی ثشگطتی ٍ دٍ فشم
ضویوِ پشًٍذُ هی وٌذ.
*Accreditation Policy. Mohammad. R. Hospital
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 )10پشستبس هسئَل ثیوبس،گضاسش پشستبسی سا دس پشًٍذُ ثجت ٍ هْش ٍ اهضب هی ًوبیذ.
 )11ثؼذ اص تىویل پشًٍذُ  ،هٌطی ثخص فشم پیگیشی ػفًَت ثیوبسستبًی سا تىویل ٍ ّوشاُ ثب ثشگِ خالغِ پشًٍذُ ثِ ثیوبس یب ّوشاُ ٍی تحَیل هی دّذ
ٍ دس غَست آهبدُ ًجَدى جَاة آصهبیطبت طجك خط هطی اػالم ًتبیج هؼَلِ ػول هیوٌذ.
 )12هٌطی  ،پشًٍذُ ٍ داسٍّبی ثشگطتی سا ثِ ٍاحذ داسٍخبًِ تحَیل هی دّذ .
 )13ثؼذ اص تسَیِ تَسط داسٍخبًِ  ،هٌطی ثخص پشًٍذُ سا ثِ ٍاحذ حسبثذاسی ثشدُ ٍ جْت ّش پشًٍذُ یه سسیذ دسیبفت هی وٌذ وِ سبػت هشاجؼِ
ثِ حسبثذاسی دس آى روش ضذُ است.
 )14هٌطی سسیذ سا تحَیل ثیوبس ٍ ّوشاّص هی دّذ ٍ صهبى هشاجؼِ ثِ حسبثذاسی سا ثِ ثیوبس ٍ ّوشاّص اطالع هیدّذ.
 )15دس سبػت همشس ّوشاُ ثیوبس ثِ ٍاحذ حسبثذاسی هشاجؼِ هی وٌذ ٍ ٍاحذ حسبثذاسی ّضیٌِ پشًٍذُ سا ثِ غَست لجض ثِ ّوشاُ ثیوبس هیدّذ.
ّ )16وشاُ ثیوبس ثِ غٌذٍق ثیوبسستبى هشاجؼِ ٍ ّضیٌِ هَسد ًظش سا پشداخت ٍ سسیذ دسیبفت هی وٌذ.
 )17هسئَل حسبثذاسی دس غَستی وِ ثیوبس تَاًبیی پشداخت ّضیٌِ سا ًذاضتِ ثبضذ ایطبى سا ثِ ٍاحذ هذدوبسی اسجبع هی دّذ.
ٍ )18احذ هذدوبسی طجك دستَسالؼول ّبی خبظ ایي ٍاحذ تب حذ اهىبى دس پشداخت ّضیٌِ ثِ ثیوبس ووه هی وٌذ.

ّ )19وشاُ ثیوبس سسیذ پَل سا ثِ ٍاحذ حسبثذاسی دادُ ٍ  2ثشگِ تشخیع دسیبفت هی وٌذ وِ یه ثشگِ سا ثِ پشستبس ثخص ٍ ثشگِ دیگش سا هَلغ خشٍج
ثِ ًگْجبًی تحَیل هی دّذ.
 )20پشستبس ثخص ثؼذ اص دسیبفت ثشگِ تسَیِ حسبة  ،ثِ ثیوبس اجبصُ خشٍج هی دّذ.
 )21دس غَستی وِ جْت خشٍج ثیوبس اص ثخص ثِ ٍسبیل ووىی ّوچَى ٍیلچش یب ثشاًىبسد ًیبص ثبضذ ثب ّوبٌّگی هسئَل ضیفت  ،خذهِ ثخص  ،ثیوبس سا
تبدسة خشٍجی اٍسطاًس ّوشاّی ٍ ثؼذ اص اطویٌبى اص اًتمبل ثذٍى آسیت ثیوبس ٍ ،سبیل هشثَطِ ثِ ثخص ثشگشداًذُ هی ضًَذ.
ًىتِ :دس ضیفت ػػش ٍضت ثب تَجِ ثِ فؼبل ًجَدى ٍاحذ حسبثذاسی پشًٍذُ تَسط خذهِ ثِ پشسٌل غٌذٍق تحَیل ٍ ثِ غَست ػلی الحسبة تسَیِ

هی گشدد ٍ ّوشاُ ثیوبس جْت هشاجؼِ دس ضیفت غجح تَجیِ هی گشدد.
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ػٌَاى خط هطی :ترخیص بیمار
هطخػبت تْیِ وٌٌذگبى:
اهضب

ًبم ًٍبم خبًَادگی

سوت

دوتش فتح الِ جؼفشی

سئیس ثیوبسستبى

اوشم ثبلشی

هذیش پشستبسی

صّشا سحیوی

هسئَل ًظبست ٍ اسصیبثی ػولىشد

فبطوِ همیوی

وبسضٌبسی اسضذ پشستبسی هشالجت ٍیظُ

اػظن غبلحی

وبسضٌبسی اسضذ پشستبسی هشالجت ٍیظُ

ػزسا وشیوی فشد

وبسضٌبسی اسضذ پشستبسی هشالجت ٍیظُ

دوتش ایشٍاًی

هسئَل آصهبیطگبُ

دوتش ثبلشی

هسئَل اهَس داسٍیی

ٍحیذُ ضشیفیبى

هسئَل حسبثذاسی

تأییذ وٌٌذُ

سئیس ثیوبسستبى

اثالؽ وٌٌذُ

سئیس ثیوبسستبى

فشد پبسخگَ(هسئَل ًظبست ثشاجشای خط هطی)

هسئَل هذاسن پضضىی

اثضاس ًظبستی

تىویل چه لیست هبّیبًِ دس %5
پشًٍذُ ّبی ثستشی

اهىبًبت ٍ تسْیالت هَسد ًیبص :فشم آهَصش ثِ ثیوبس ٍ فشم پیگیشی ػفًَت ّبی ثیوبسستبًی ٍ فشم هخػَظ داسٍّبی ثشگطتی
هٌبثغ هَسد استفبدُ دس تذٍیي خط هطی:

تجشثِ ثیوبسستبى تبییذ ضذُ دس وویتِ ثْجَد ویفیت

