
بیمار در بخش داخلی ترخیص فرآیند
شروع

پزشکOrderترخیص با 

Inching  *-1توسط Order Disچک 

+ Green Shet+ دادن فرم آموزش 
کپی مدارک بالینی بھ ھمراه بیمار

ارائھ فرم تسویھ حساب توسط ھمراه 
بھ پرستار

Nurses Notنوشتن فرم آموزش و 
توسط پرستار مربوطھ

بھ CTدادن فرم ترخیص و کپی 
ھمراه بیمار

3-* ترخیص با رضایت شخصی 

کپی مدارک بالینی 
3-*راه بیمار توسط ھم

فرستادن ھمراه بیمار با مدارک باال بھ 
حسابداری

DC   IV 2-* بیمار توسط پرستار

ترخیص بیمار

*-1Report CT ++  Ech و نوار قلب و آزمایشات . . .
*-2DC Folly +DC NG موقع ترخیص باOrder پزشک یا ترخیص بیمار باNG وFollyر پزشک و آموزش الزم به همراهان بیمار طبق دستو

. در این مورد 
. به همراه بیمار داده نمی شود چون با رضایت شخصی مرخص شده است Green Shetدر این مورد فقط 3- *

بیمارستان شهید مطهري مرودشت 



بیمار در بخش داخلی اعزامفرآیند 
شروع

از ستادAdmitionدادن 

ویزیت بیمار توسط پزشک

Orderاعزام

نوشتن فرم اعزام توسط پزشک

ھماھنگی با ستاد
ھماھنگی توسط 

GP

Admitionندادن 

انجام کارھای ترخیص

1-* آمبوالنس Nurseاطالع بھ

2-* آمبوالنسNurseتحویل بیمار بھ 

اعزام

ماندن بیمار در بخش و انجام اقدامات 
درمانی

اطالع بھ پزشک مربوطھ

. آمبوالنس بھ سوپروایزر اطالع دھید Nurseدر صورت نبودن 1-*
*-2Iv بیمار و تمام توضیحات الزم در مورد بیمار بھNurse بھ پرستار آمبوالنس داده بالینیداده می شود و کپی مدارکآمبوالنس

. می شود 

بیمارستان شھید مطھری مرودشت 



فرآیند پذیرش بیمار در بخش داخلی 
شروع

PEReport
در صورت خالی 

بودن تخت

E.WCCU

TPRانجام اقدامات درمانی و گرفتن 
Admidiou توسطNurse1- * مربوطھ

تحویل بیمار و 
از بخش پرونده 

مربوطھ بھ بخش
داخلی

و پرونده IVچک 
بیمار و تحویل گرفتن 

Nurseبیمار توسط 
داخلی

چک پرونده و نوشتن کاردکس بیمار 
incharge*-2توسط 

بستری شدن بیمار و انجام اقدامات 
درمانی

-IVچک 1-* Folly- NG و چک از لحاظBed Save وActivity آموزش بھ بیمار در مورد و دادن . . . وIV و بیماری
موارد مشکل دار بھ دفتر پرستاری باز خورد 2-*

بیمارستان شھید مطھری مرودشت 


