
:پذ یرش بیمار در بخش اتفاقات فرآیند

شروع

درمانگاه–مطب  فوریتها ي پزشکی

تحویل بیمار و چک 
1- *پرونده 

ویزیت بیمار توسط پزشک عمومی اتفاقا ت

انجام اقدامات درمانی و تکمیل پرونده 
توسط پزشک و پرستار

2- *ویزیت بیمار توسط پزشک متخصص 

ادامه درمان

یم در مورد بیمارانی که از بخش فوریتها پذیرش می شوند چک پروند و سرم بیمار و انجام اقدامات درمانی انجام می گیرد و بیمارانی که مستق1- *
. مراجعه می کنند باید اقداما درمانی در بخش اتفاقات انجام شود 

ه توسط پزشک عمومی بستري شده اند توسط اتفاقات توسط متخصص ویزیت شده اند توسط همان متخصص و بیمارانی ککه قبل از ورود بهبیمارانی2- *
. متخصص کشیک ویزیت می شوند 

بیمارستان شهید مطهري مرودشت 



شروع:بیمار در بخش اتفاقات اعزام فرآیند

دستور اعزام توسط پزشک متخصص

تکمیل فرم اعزام توسط پزشک متخصص

تماس با ستاد هماهنگی توسط پزشک 
عمومی اتفاقات

پذیرش از ستاد داده 
شده

ماندن بیمار در بخش و انجام اقدامات 
درمانی

انجام کارهاي حسابداري و ترخیص

1- *اطالع به پرستار آمبوالنس 

تحویل بیمار و فرم اعزام به پرستار 
2- *آمبوالنس 

اعزام

. در صورت نبودن پرستار آمبوالنس به سوپروایزر اطالع دهید 1- *
. سرم بیمار و توضیحات الزم در مورد بیمار و کپی مدارك بالینی به پرستار آمبوالنس داده می شود 2- *

هید مطهري مرودشت بیمارستان ش

خیر بلی 

اطالع به پزشک مربوطه



:ترخیص بیمار در بخش اتفاقات فرآیند
شروع

ترخیص با دستور پزشک 1- *ترخیص  با رضایت شخصی 

بیماردادن فرم ترخیص به همراه

ضمیمه کردن فرم تسویه حساب به 
3- *یمار بپرونده و کشیدن سرم 

ه بیمار و یا بدادن آموزش هاي الزم 
4-*تحویل خالصه پرونده + او همراه

و کپی مدارك بالینی

ترخیص بیمار

چک پرونده بیمار 
*-2

بیمارستان شهید مطهري مرودشت 

. با رضایت شخصی مرخص شده است ن در این مورد فقط خالصه پرونده به همراه بیمار داده نمی شود چو1-*
ارجاع شود به فرآیند کاهش کسورات 2-*

طبق دستور پزشک و آموزش الزم به همراهان و فولی NGبیمار با دستور پزشک و یا ترخیص بیمار با NGکشیدن سرم و فولی و 3-*
پزشک و ویزیت هاي بعدي مراجعه به–مراقبت هاي در منزل –آموزش در مورد نحوه مصرف دارو 4-*


