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  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني بيرجند 

 بيمارستان شهيد سيد مصطفي خميني طبس
 
 

 پذيرش بيماران نيازمند خدمات سرپائي اورژانس عنوان خط مشي:
 15/01/1392تاريخ ابالغ: MR- 1   كد خط مشي: دامنه خط مشي: مدارك پزشكي

 پذيرش بيماران نيازمند خدمات سرپائي در اسرع وقتتهيه يك راهنما جهت  هدف :

  پرستار بخش اورژانس - متصديان پذيرش بيمار–پزشك درمانگاه اورژانس  : مخاطبين

 روش اجرايي:
-MR.1.1 ثبت دستور انجام خدمت مورد نياز  توسط پزشك اورژانس در دفترچه بيمار 

MR.1.1.1   – مي باشد.34 و 27 و 11 الي 1 خدمات مربوطه شامل كليه خدمات سرپائي ذكر شده در ليست پيوست بجز رديف هاي  

-MR.1.2 تكميل فرم پذيرش بيماران اورژانس در سيستم اطالعات بيمارستان توسط متصدي پذيرش 

-MR.1.3 برگ توسط متصدي پذيرش 2چاپ  اطالعات ثبت شده در فرم پذيرش بيماران اورژانس در برگ مخصوص پرونده خدمات سرپائي در  

-MR.1.4ضميمه نمودن دستور انجام خدمت مورد نياز ثبت شده در دفترچه بيمار به پرونده خدمات سرپائي توسط متصدي پذيرش 

-MR.1.5   امضاء و تاييد اطالعات هويتي بيمار منطبق با دفترچه يا كارت شناسائي معتبر توسط متصدي پذيرش 

-MR.1.6تحويل پرونده به بيمار و راهنمايي و ارجاع بيمار  به بخش اورژانس جهت دريافت خدمت مربوطه. 
MR.1.7 تكميل دفتر پذيرش بيماران بخش اورژانس توسط متصدي پذيرش  - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مسئول شيفت بر اجراي موارد فوق نظارت داشته باشد. -
 مسئول بخش و مديريت بايد در صورت تخطي از موارد فوق . در مورد فرد خاطي تصميم گيري نمايد. -

تجربه بيمارستان- استانداردهايي مدارك منابع:
 پزشكي

 15/01/1393تاريخ بازنگري بعدي:  تاريخ آخرين بازنگري:

 تهيه كنندگان:

 احمد رجب زاده مسئول بخس

 محمد عباس زاده كارشناس امور بيمارستان

 عباس زماني:تاييد كننده:

 مدير بيمارستان

 ابالغ كننده:دكتر جواد سهيلي

 رياست بيمارستان
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  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني بيرجند 

 بيمارستان شهيد سيد مصطفي خميني طبس
 
 

 اورژانس پذيرش بيماران نيازمند بستري موقت  در بخش عنوان خط مشي:
 15/01/1392تاريخ ابالغ: MR- 2 كد خط مشي: دامنه خط مشي: مدارك پزشكي

  اورژانسپذيرش بيماران نيازمند بستري موقت در بخشتهيه يك راهنما جهت  هدف :

 پزشك درمانگاه اورژانس - متصديان پذيرش بيمار : مخاطبين

 روش اجرايي:
-MR.2.1 ثبت دستور بستري موقت  توسط پزشك اورژانس در دفترچه بيمار 

-MR.2.2 تكميل فرم پذيرش بيماران اورژانس در سيستم اطالعات بيمارستان توسط متصدي پذيرش 

-MR.2.3 چاپ  اطالعات ثبت شده در فرم پذيرش بيماران اورژانس موجود در سيستم اطالعات بيمارستان در برگ پذيرش و خالصه ترخيص

 توسط متصدي پذيرش 

-MR.2.3.1    . جهت بيماران ترافيكي يك برگ چاپ گردد 

-MR.2.3.2   . جهت بيماران غير ترافيكي دو  برگ چاپ گردد  

-MR.2.4ضميمه نمودن دستور بستري ثبت شده توسط پزشك  به پرونده بستري موقت بيمار توسط متصدي پذيرش 

-MR.2.5   امضاء و تاييد اطالعات هويتي بيمار منطبق با دفترچه يا كارت شناسائي معتبر توسط متصدي پذيرش 

MR.2.6 اخذ رضايت نامه معالجه موجود در پشت برگ پذيرش از بيمار يا همراه وي برابر دستورالعمل اخذ رضايت نامه از بيماران توسط -

 متصدي پذيرش

-MR.2.6 تحويل پرونده به بيمار و راهنمايي و ارجاع بيمار  به بخش اورژانس جهت بستري موقت. 

MR.2.7 تكميل دفتر پذيرش بيماران بخش اورژانس توسط متصدي پذيرش  - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مسئول شيفت بر اجراي موارد فوق نظارت داشته باشد. -
 مسئول بخش و مديريت بايد در صورت تخطي از موارد فوق . در مورد فرد خاطي تصميم گيري نمايد. -

تجربه بيمارستان- استانداردهايي مدارك منابع:
 پزشكي

 15/01/1393تاريخ بازنگري بعدي:  تاريخ آخرين بازنگري:

 تهيه كنندگان:

 احمد رجب زاده مسئول بخس

 محمد عباس زاده كارشناس امور بيمارستان

 عباس زماني:تاييد كننده:

 مدير بيمارستان

 ابالغ كننده:دكتر جواد سهيلي

 رياست بيمارستان
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  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني بيرجند 

 بيمارستان شهيد سيد مصطفي خميني طبس
 
 

  ساعت  در بخش اورژانس6پذيرش بيماران  بستري موقت نيازمند بستري باالتر از  عنوان خط مشي:
 15/01/1392تاريخ ابالغ: MR- 3 كد خط مشي: دامنه خط مشي: مدارك پزشكي

  ساعت در بخش اورژانس6پذيرش بيماران نيازمند بستري موقت باالتر از تهيه يك راهنما جهت  هدف :

 پرستاران بخش اورژانس- متصديان پذيرش بيمار : مخاطبين

 روش اجرايي:
-MR.3.1 ساعت بستري هر ساعت يك بار توسط 6بررسي مدت زمان بستري  بيماران بستري موقت در بخش اورژانس و تعيين بيماران باالتر از 

 متصدي پذيرش . 

MR.3.2 ساعت در اورژانس تحت نظر بوده ا ند جهت تكميل پرونده توسط متصدي 6- دريافت پرونده هاي بستري موقت بيماراني كه بيشتر از 

 پذيرش  

-MR.3.2 ساعت بستري موقت در اورژانس توسط متصدي 6تكميل فرم پذيرش بيماران  در سيستم اطالعات بيمارستان براي بيماران باالتر از 

 پذيرش 

-MR.3.3 ثبت شماره پرونده بستري موقت در فرم پذيرش بيماران جهت يكپارچه نمودن پرونده بستري موقت و پرونده بستري الكترونيكي

 بيماران توسط متصدي پذيرش  .

MR.3.4اختصاص شماره پرونده بيمارستاني به پرونده بيمار - 

MR.3.4.1   در صورتي كه اولين مرتبه پذيرش بيمار در اين بيمارستان مي باشد شماره پرونده به صورت اتوماتيك توسط سيستم اطالعات -

 بيمارستان ثبت خواهد شد.

MR.3.4.2   درصورتي كه بيمار قبالً در اين بيمارستان بستري شده است از طريق فرم جستجوي بيماران ، شماره پرونده بيمارستاني بيمار -

 مربوطه استخراج و در محل در مشخص شده ثبت گردد.

-MR.3.5 ثبت شماره پرونده بستري در باالي برگ پذيرش وخالصه ترخيص و شماره پذيرش در پايين برگ پذيرش و خالصه ترخيص توسط 

 متصدي پذيرش 

 -MR.3.6  تحويل پرونده به پرستاران بخش اورژانس توسط متصدي پذيرش 

 -MR.3.7 دريافت دفترچه از بيمار توسط متصدي پذيرش و ارائه آن در شيفت صبح هر روز به نماينده سازمان بيمه گر جهت تاييد هويت 

 بيماران  .

  .1 -MR.3.7 فقط دفترچه هاي مربوط به سازمانهاي بيمه گر خدمات درماني ، تامين اجتماعي و خدمات درماني نيروهاي مسلح  از بيماران

 دريافت گردد.

-MR.3.7.2    و الصاق آن به دفترچه بيمارچاب يك برگ فرم تاييديه بيمه توسط متصدي پذيرش 

-MR.3.7.3    و الصاق آن به دفترچه بيمارچاب يك برگ فرم تاييديه بيمه توسط متصدي پذيرش 

 
 مسئول شيفت بر اجراي موارد فوق نظارت داشته باشد. -
 مسئول بخش و مديريت بايد در صورت تخطي از موارد فوق . در مورد فرد خاطي تصميم گيري نمايد. -

تجربه بيمارستان- استانداردهايي مدارك منابع:
 پزشكي

 15/01/1393تاريخ بازنگري بعدي:  تاريخ آخرين بازنگري:

 تهيه كنندگان:

 احمد رجب زاده مسئول بخس

 محمد عباس زاده كارشناس امور بيمارستان

 عباس زماني:تاييد كننده:

 مدير بيمارستان

 ابالغ كننده:دكتر جواد سهيلي

 رياست بيمارستان
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  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني بيرجند 

 بيمارستان شهيد سيد مصطفي خميني طبس
 
 

 پذيرش بيماران نيازمند خدمات سرپائي اورژانس عنوان خط مشي:
 15/01/1392تاريخ ابالغ: MR- 3 كد خط مشي: دامنه خط مشي: مدارك پزشكي

 پذيرش بيماران نيازمند بستري موقت در بخشتهيه يك راهنما جهت  هدف :

 پزشك درمانگاه اورژانس - متصديان پذيرش بيمار : مخاطبين

 ادامه روش اجرايي:
MR.3.8 در صورتي كه بيمار تحت پوشش هيچ كدام از سازمانهاي بيمه گر نمي باشد ، فرم معرفي نامه به بيمه خدمات درماني جهت بيمه -

 ايرانيان تكميل و ضمن راهنمايي كامل نسبت به فرآيند صدور دفترچه بيمه  تحويل بيمار يا همراه وي مي گردد.

 MR.3.8.1   مدارك الزم جهت صدور دفترچه بيمه ايرانيان شامل : اصل و فتوكپي شناسنامه و كارت ملي همه اعضا خانواده همراه با حق بيمه -

 اي كه توسط اداره بيمه خدمات درماني تعيين خواهد شد مي گردد.

MR.3.9     تحويل يك برگ فرم راهنماي بيماران در بيمارستان به بيمار يا همراه وي - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مسئول شيفت بر اجراي موارد فوق نظارت داشته باشد. -
 مسئول بخش و مديريت بايد در صورت تخطي از موارد فوق . در مورد فرد خاطي تصميم گيري نمايد. -

تجربه بيمارستان- استانداردهايي مدارك منابع:
 پزشكي

 15/01/1393تاريخ بازنگري بعدي:  تاريخ آخرين بازنگري:

 تهيه كنندگان:

 احمد رجب زاده مسئول بخس

 محمد عباس زاده كارشناس امور بيمارستان

 عباس زماني:تاييد كننده:

 مدير بيمارستان

 ابالغ كننده:دكتر جواد سهيلي

 رياست بيمارستان
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  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني بيرجند 

 بيمارستان شهيد سيد مصطفي خميني طبس
 
 

 پذيرش بيماران نيازمند  بستري در بخش هاي بيمارستان عنوان خط مشي:
 15/01/1392تاريخ ابالغ: MR- 4 كد خط مشي: دامنه خط مشي: مدارك پزشكي

پذيرش بيماران معرفي شده از درمانگاه تخصصي  بيمارستان يا مطب  پزشكان متخصص  در بخش تهيه يك راهنما جهت  هدف :

  هاي بيمارستان

 پزشكان متخصص - متصديان پذيرش بيمار : مخاطبين

 روش اجرايي:
-MR.4.1 ثبت دستور بستري  توسط پزشك معالج  در دفترچه بيمار 

-MR.4.2 تكميل فرم پذيرش بيماران در سيستم اطالعات بيمارستان توسط متصدي پذيرش 

MR.4.3اختصاص شماره پرونده بيمارستاني به پرونده بيمار - 

MR.4.3.1   در صورتي كه اولين مرتبه پذيرش بيمار در اين بيمارستان مي باشد شماره پرونده به صورت اتوماتيك توسط سيستم اطالعات -

 بيمارستان ثبت خواهد شد.

MR.4.3.2   درصورتي كه بيمار قبالً در اين بيمارستان بستري شده است از طريق فرم جستجوي بيماران ، شماره پرونده بيمارستاني بيمار -

 مربوطه استخراج و در محل در مشخص شده ثبت گردد.

-MR.4.4 چاپ اطالعات ثبت شده در فرم پذيرش بيماران موجود در سيستم اطالعات بيمارستان در برگ پذيرش و خالصه ترخيص توسط

 متصدي پذيرش 

-MR.4.4.1   . جهت بيماران ترافيكي يك برگ چاپ گردد  

-MR.4.4.2  . جهت بيماران غير ترافيكي دو  برگ چاپ گردد  

-MR.4.5ضميمه نمودن دستور بستري ثبت شده توسط پزشك  به پرونده بستري بيمار توسط متصدي پذيرش 

-MR.4.6   امضاء و تاييد اطالعات هويتي بيمار منطبق با دفترچه يا كارت شناسائي معتبر توسط متصدي پذيرش 

MR.4.7 اخذ رضايت نامه معالجه موجود در پشت برگ پذيرش از بيمار يا همراه وي برابر دستورالعمل اخذ رضايت نامه از بيماران توسط -

 متصدي پذيرش

-MR.4.8 دريافت دفترچه از بيمار توسط متصدي پذيرش و ارائه آن در شيفت صبح هر روز به نماينده سازمان بيمه گر جهت تاييد هويت 

 بيماران  .

.1   -MR.4.8.فقط دفترچه هاي سازمانهاي بيمه گر خدمات درماني ، تامين اجتماعي و خدمات درماني نيروهاي مسلح  از بيماران دريافت گردد  

-MR.4.8.2   و الصاق آن به دفترچه بيمارچاب يك برگ فرم تاييديه بيمه توسط متصدي پذيرش 
 
 
 

 مسئول شيفت بر اجراي موارد فوق نظارت داشته باشد. -
 مسئول بخش و مديريت بايد در صورت تخطي از موارد فوق . در مورد فرد خاطي تصميم گيري نمايد. -

تجربه بيمارستان- استانداردهايي مدارك منابع:
 پزشكي

 15/01/1393تاريخ بازنگري بعدي:  تاريخ آخرين بازنگري:

 تهيه كنندگان:

 احمد رجب زاده مسئول بخس

 محمد عباس زاده كارشناس امور بيمارستان

 عباس زماني:تاييد كننده:

 مدير بيمارستان

 ابالغ كننده:دكتر جواد سهيلي

 رياست بيمارستان
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  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني بيرجند 

 بيمارستان شهيد سيد مصطفي خميني طبس
 
 

 پذيرش بيماران نيازمند  بستري در بخش هاي بيمارستان عنوان خط مشي:
 15/01/1392تاريخ ابالغ: MR- 4 كد خط مشي: دامنه خط مشي: مدارك پزشكي

 پذيرش بيماران نيازمند بستري موقت در بخشتهيه يك راهنما جهت  هدف :

 پزشك درمانگاه اورژانس - متصديان پذيرش بيمار : مخاطبين

 ادامه روش اجرايي:
MR.4.9 در صورتي كه بيمار تحت پوشش هيچ كدام از سازمانهاي بيمه گر نمي باشد ، فرم معرفي نامه به بيمه خدمات درماني جهت بيمه -

 ايرانيان تكميل و ضمن راهنمايي كامل نسبت به فرآيند صدور دفترچه بيمه  تحويل بيمار يا همراه وي مي گردد.

MR.4.9.1   مدارك الزم جهت صدور دفترچه بيمه ايرانيان شامل : اصل و فتوكپي شناسنامه و كارت ملي همه اعضا خانواده همراه با حق بيمه -

 اي كه توسط اداره بيمه خدمات درماني تعيين خواهد شد مي گردد.

MR.4.10   تحويل يك برگ فرم راهنماي بيماران در بيمارستان به بيمار يا همراه وي توسط متصدي پذيرش - 

-MR.4.11 تحويل پرونده به بيمار و راهنمايي و ارجاع بيمار  به بخش مربوطه جهت بستري. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مسئول شيفت بر اجراي موارد فوق نظارت داشته باشد. -
 مسئول بخش و مديريت بايد در صورت تخطي از موارد فوق . در مورد فرد خاطي تصميم گيري نمايد. -

تجربه بيمارستان- استانداردهايي مدارك منابع:
 پزشكي

 15/01/1393تاريخ بازنگري بعدي:  تاريخ آخرين بازنگري:

 تهيه كنندگان:

 احمد رجب زاده مسئول بخس

 محمد عباس زاده كارشناس امور بيمارستان

 عباس زماني:تاييد كننده:

 مدير بيمارستان

 ابالغ كننده:دكتر جواد سهيلي

 رياست بيمارستان
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  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني بيرجند 

 بيمارستان شهيد سيد مصطفي خميني طبس
 
 

 پذيرش بيماران نيازمند  اعمال سرپائي اتاق عمل عنوان خط مشي:
 15/01/1392تاريخ ابالغ: MR- 5 كد خط مشي: دامنه خط مشي: مدارك پزشكي

پذيرش بيماران معرفي شده از درمانگاه تخصصي  بيمارستان يا مطب  پزشكان متخصص  جهت اعمال سرپائي تهيه يك راهنما جهت  هدف :
 اتاق عمل

 پزشكان جراح - متصديان پذيرش بيمار : مخاطبين

 روش اجرايي:
-MR.5.1 ثبت دستور بستري  توسط پزشك معالج  در دفترچه بيمار 

-MR.5.2 تكميل فرم پذيرش بيماران در سيستم اطالعات بيمارستان توسط متصدي پذيرش 

MR.5.2.1.شماره پرونده سرپائي اتاق عمل به پرونده بيمار به صورت اتوماتيك و سريال توسط سيستم اختصاص داده مي شود - 

-MR.5.3 چاپ اطالعات ثبت شده در فرم پذيرش بيماران موجود در سيستم اطالعات بيمارستان در برگ پذيرش و خالصه ترخيص توسط

 متصدي پذيرش 

-MR.5.3.1   . جهت بيماران ترافيكي يك برگ چاپ گردد  

-MR.5.3.2  . جهت بيماران غير ترافيكي دو  برگ چاپ گردد  

-MR.5.4ضميمه نمودن دستور بستري ثبت شده توسط پزشك  به پرونده  بيمار توسط متصدي پذيرش 

-MR.5.5ضميمه نمودن دو برگ شرح عمل سفيد به پرونده  بيمار توسط متصدي پذيرش 

-MR.5.66   امضاء و تاييد اطالعات هويتي بيمار منطبق با دفترچه يا كارت شناسائي معتبر توسط متصدي پذيرش 

MR.5.7 اخذ رضايت نامه معالجه موجود در پشت برگ پذيرش از بيمار يا همراه وي برابر دستورالعمل اخذ رضايت نامه از بيماران توسط -

 متصدي پذيرش

-MR.5.8دريافت دفترچه از بيمار و نگهداري آن در محل پذيرش تا زمان ترخيص توسط متصدي پذيرش  

-MR.5.9 تحويل پرونده به بيمار و راهنمايي و ارجاع بيمار  به اطاق عمل بيمارستان جهت انجام خدمت. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مسئول شيفت بر اجراي موارد فوق نظارت داشته باشد. -
 مسئول بخش و مديريت بايد در صورت تخطي از موارد فوق . در مورد فرد خاطي تصميم گيري نمايد. -

تجربه بيمارستان- استانداردهايي مدارك منابع:
 پزشكي

 15/01/1393تاريخ بازنگري بعدي:  تاريخ آخرين بازنگري:

 تهيه كنندگان:

 احمد رجب زاده مسئول بخس

 محمد عباس زاده كارشناس امور بيمارستان

 عباس زماني:تاييد كننده:

 مدير بيمارستان

 ابالغ كننده:دكتر جواد سهيلي

 رياست بيمارستان
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  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني بيرجند 

 بيمارستان شهيد سيد مصطفي خميني طبس
 
 

 اعالم اسامي بيماران بستري شده در بيمارستان به سازمانهاي بيمه گر عنوان خط مشي:
 15/01/1392تاريخ ابالغ: MR- 6 كد خط مشي: دامنه خط مشي: مدارك پزشكي

 تهيه ليست بيماران بستري شده در بخش هاي بيمارستان به سازمان بيمه گر مربوطه جهت تاييد و هويت بيمارتهيه يك راهنما جهت  هدف :

  متصديان پذيرش ، نماينده گان سازمان هاي بيمه گر : مخاطبين

 روش اجرايي:
MR.6.1- صبح  توسط متصدي پذيرش 8تهيه ليست بيماران بيمه شده به تفكيك سازمان بيمه گر ساعت  

MR.6.1.1 – ، ليست فوق الذكر فقط جهت سازمانهاي بيمه گر تامين اجتماعي ، خدمات درماني (به تفكيك كارمندي ،روستائي ، خويش فرما 

 ساير اقشار) ، خدمات درماني نيروهاي مسلح (به تفكيك كادر و وظيفه ) و زغال سنگ طبس تهيه مي گردد.

MR.6.2 جهت تهيه ليست بيماران متصدي پذيرش بايد در برنامه پذيرش از منوي گزارشات ،گزارش بيماران بستري را انتخاب پس از  ثبت -

  چاپ نمايد. MR5تاريخ  و سازمان بيمه مورد نظر ليست مربوطه را در برگ 

MR.6.3 – ليست بيماران به انضمام دفترچه هاي بيماران و فرم تاييد بيمه الصاق شده به دفترچه (طبق خط مشي شماره  MR.4.8.2  و

MR.3.7.2.در زمان حضور نماينده سازمان بيمه گر جهت تاييد هويت بيماران تحويل وي مي گردد ( 

MR.6.4 –.دفترچه هاي بيماران توسط نماينده سازمان بيمه گر پس از تاييد هويت در بخش بستري تحويل بيمار مي گردد  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مسئول شيفت بر اجراي موارد فوق نظارت داشته باشد. -
 مسئول بخش و مديريت بايد در صورت تخطي از موارد فوق . در مورد فرد خاطي تصميم گيري نمايد. -

تجربه بيمارستان- استانداردهايي مدارك منابع:
 پزشكي

 15/01/1393تاريخ بازنگري بعدي:  تاريخ آخرين بازنگري:

 تهيه كنندگان:

 احمد رجب زاده مسئول بخس

 محمد عباس زاده كارشناس امور بيمارستان

 عباس زماني:تاييد كننده:

 مدير بيمارستان

 ابالغ كننده:دكتر جواد سهيلي

 رياست بيمارستان
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  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني بيرجند 

 بيمارستان شهيد سيد مصطفي خميني طبس
 
 

 ترخيص  بيماران سرپائي بخش اورژانس عنوان خط مشي:
 15/01/1392تاريخ ابالغ: MR- 7 كد خط مشي: دامنه خط مشي: مدارك پزشكي

 ترخيص بيماران سرپائي بخش  اورژانس در اسرع وقتتهيه يك راهنما جهت  هدف :

  پرستار بخش اورژانس - مددكار –پزشكان معالج بخش هاي بستري - متصديان ترخيص بيمار در واحد پذيرش : مخاطبين

 روش اجرايي:
-MR.7.1. ثبت دستور ترخيص توسط پزشك اورژانس در پرونده بيمار  يا درخواست كتبي ترخيص با ميل شخصي توسط بيمار يا وكيل قانوني 

 -MR.7.2. ثبت ترخيص در پرونده الكترونيكي بيمار توسط پرستار بخش اورژانس 

-MR.7.3 تحويل پرونده بيمار آماده ترخيص به متصدي ترخيص بيمار در واحد پذيرش توسط پرسنل بخش اورژانس 

 -MR.7.4 دريافت مدارك بيمه با توجه به نوع سازمان بيمه گر از بيمار يا همراه وي بر اساس دستورالعمل مدارك الزم جهت ترخيص بيماران به

 تفكيك سازمانهاي بيمه گر توسط متصدي ترخيص در واحد پذيرش

 MR.7.4.1   – جهت بيماران ترافيكي بر اساس دستورالعمل مدارك الزم جهت ترخيص بيماران ترافيكي مدارك دريافت گردد و نيازي به 

 دفترچه بيمار نمي باشد

MR.7.4.2   – جهت مصدومين غير حوادث ترافيكي ، مشاجره و خودكشي عالوه بر مدارك بيمه صورت جلسه پاسگاه نيروي انتظامي دريافت و 

 ضميمه پرونده گردد.  

-MR.7.5 در صورتي كه بيمار داراي بيمه تكميلي معتبر بوده و بيمارستان با بيمه تكميلي مورد نظر قرارداد داشته  بر اساس دستورالعمل مدارك

 الزم جهت ترخيص بيماران به تفكيك سازمانهاي بيمه گر توسط متصدي ترخيص در واحد پذيرش دريافت شود .

MR.7.5.1 در صورتي كه بيمار بيمه تكميلي داشته ولي بيمارستان با بيمه مورد نظر قرارداد نداشته باشد صورت حساب جهت بيمه تكميلي -

 توسط متصدي ترخيص در واحد پذيرش تحويل بيمار گردد.

-MR.7.6تنظيم و چاپ صورت حساب بيمار در برنامه ترخيص بيماران اورژانس توسط متصدي ترخيص در واحد پذيرش.  
MR.7.7.تحويل صورتحساب به بيمار يا همراه وي و ارجاع به صندوق جهت پرداخت هزينه سهم بيمار  - 

1.MR.7.7 در صورت عدم توانايي پرداخت هزيته توسط بيمار  متصدي ترخيص  يا صندوق دار ، بيمار يا همراه وي را جهت ارجاع  به واحد  -

 مددكاري راهنمايي مي نمايد.

  2.MR.7.7 در صورت اعمال تخفيف توسط مددكار ميزان تخفيف اعمال شده عالوه بر درج كتبي در برگ صورتحساب بيمار  در برنامه  -

 مددكاري ثبت و بيمارجهت پرداخت مابقي هزينه  به صندوق بيمارستان ارجاع گردد.

MR.7.8 در صورت عدم تكميل مدارك بيمه مورد نظر توسط بيمار يا عدم توانايي پرداخت فرانشيز توسط بيمار ، جهت تعيين تكليف در -

 شيفت صبح  به مسئول واحد درآمد و ترخيص و در شيفت عصر و شب به سوپروايزر ارجاع گردد.
 
 

 مسئول شيفت بر اجراي موارد فوق نظارت داشته باشد. -
 مسئول بخش و مديريت بايد در صورت تخطي از موارد فوق . در مورد فرد خاطي تصميم گيري نمايد. -

تجربه بيمارستان- استانداردهايي مدارك منابع:
 پزشكي

 15/01/1393تاريخ بازنگري بعدي:  تاريخ آخرين بازنگري:

 تهيه كنندگان:

 احمد رجب زاده مسئول بخس

 محمد عباس زاده كارشناس امور بيمارستان

 عباس زماني:تاييد كننده:

 مدير بيمارستان

 ابالغ كننده:دكتر جواد سهيلي

 رياست بيمارستان
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  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني بيرجند 

 بيمارستان شهيد سيد مصطفي خميني طبس
 
 

 ترخيص  بيماران سرپائي بخش اورژانس عنوان خط مشي:
 15/01/1392تاريخ ابالغ: MR- 7 كد خط مشي: دامنه خط مشي: مدارك پزشكي

 ترخيص بيماران سرپائي بخش  اورژانس در اسرع وقتتهيه يك راهنما جهت  هدف :

  پرستار بخش اورژانس - مددكار –پزشكان معالج بخش هاي بستري - متصديان ترخيص بيمار در واحد پذيرش : مخاطبين

 ادامه روش اجرايي:
MR.7.9. پرداخت فرانشيز سهم بيمار توسط بيمار و تحويل قبض پرداخت شده به متصدي ترخيص - 

MR.7.10. امضاء برگ اجازه خروج و تحويل آن  به بيمار يا همراه وي توسط متصدي ترخيص جهت ارائه به بخش اورژانس - 

MR.7.11.  مهر و امضاء برگ اجازه خروج توسط مسئول شيفت  بخش اورژانس و تحويل آن  به بيمار جهت ارائه به نگهباني - 

MR.7.12 – دريافت  برگ اجازه خروج ممهور به مهر بخش اورژانس از  بيمار يا همراه وي و اجازه خروج و راهنمايي بيمار از بيمارستان توسط 

 نگهبان بخش اورژانس .

MR.7.13 –.  تكميل مشخصات هويتي بيمار در سربرگ تمام اوراق پرونده در صورت عدم تكميل  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مسئول شيفت بر اجراي موارد فوق نظارت داشته باشد. -
 مسئول بخش و مديريت بايد در صورت تخطي از موارد فوق . در مورد فرد خاطي تصميم گيري نمايد. -

تجربه بيمارستان- استانداردهايي مدارك منابع:
 پزشكي

 15/01/1393تاريخ بازنگري بعدي:  تاريخ آخرين بازنگري:

 تهيه كنندگان:

 احمد رجب زاده مسئول بخس

 محمد عباس زاده كارشناس امور بيمارستان

 عباس زماني:تاييد كننده:

 مدير بيمارستان

 ابالغ كننده:دكتر جواد سهيلي

 رياست بيمارستان
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  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني بيرجند 

 بيمارستان شهيد سيد مصطفي خميني طبس
 
 

 ترخيص  بيماران سرپائي اطاق عمل عنوان خط مشي:
 15/01/1392تاريخ ابالغ: MR- 8 كد خط مشي: دامنه خط مشي: مدارك پزشكي

 ترخيص بيماران سرپائي بخش  اطاق عمل در اسرع وقتتهيه يك راهنما جهت  هدف :

  پرسنل بخش اطاق عمل - مددكار –پزشكان معالج بخش هاي بستري -متصديان ترخيص بيمار در واحد پذيرش : مخاطبين

 روش اجرايي:
-MR.8.1.  ثبت دستور ترخيص توسط پزشك جراح در پرونده بيمار 

 -MR.8.2  ثبت ترخيص در پرونده الكترونيكي بيمار توسط پرستار بخش اطاق عمل 

-MR.8.3 تحويل پرونده بيمار آماده ترخيص به متصدي ترخيص بيمار در واحد پذيرش توسط همراه بيمار 

 -MR.8.4 دريافت مدارك بيمه با توجه به نوع سازمان بيمه گر از بيمار يا همراه وي بر اساس دستورالعمل مدارك الزم جهت ترخيص بيماران به

 تفكيك سازمانهاي بيمه گر توسط متصدي ترخيص در واحد پذيرش

 -MR.8.5 در صورتي كه بيمار داراي بيمه تكميلي معتبر بوده و بيمارستان با بيمه تكميلي مورد نظر قرارداد داشته  بر اساس دستورالعمل مدارك

 الزم جهت ترخيص بيماران به تفكيك سازمانهاي بيمه گر توسط متصدي ترخيص در واحد پذيرش دريافت شود .

MR.8.5.1 در صورتي كه بيمار بيمه تكميلي داشته ولي بيمارستان با بيمه مورد نظر قرارداد نداشته باشد صورت حساب جهت بيمه تكميلي -

 توسط متصدي ترخيص در واحد پذيرش تحويل بيمار گردد..

-MR.8.6تنظيم و چاپ صورت حساب بيمار در برنامه ترخيص بيماران بخش توسط متصدي ترخيص در واحد پذيرش.  
MR.8.7تحويل صورتحساب به بيمار يا همراه وي و ارجاع به صندوق جهت پرداخت هزينه سهم بيمار  - 

 1.MR.8.7 در صورت عدم توانايي پرداخت هزيته توسط بيمار  متصدي ترخيص  يا صندوق دار ، بيمار يا همراه وي را جهت ارجاع  به واحد  -

 مددكاري راهنمايي مي نمايد. 

2.MR.8.7 در صورت اعمال تخفيف توسط مددكار ميزان تخفيف اعمال شده عالوه بر درج كتبي در برگ صورتحساب بيمار  در برنامه  -

 مددكاري ثبت و بيمارجهت پرداخت مابقي هزينه  به صندوق بيمارستان ارجاع گردد.

MR.8.8 در صورت عدم تكميل مدارك بيمه مورد نظر توسط بيمار يا عدم توانايي پرداخت فرانشيز توسط بيمار ، جهت تعيين تكليف در -

 شيفت صبح  به مسئول واحد درآمد و ترخيص و در شيفت عصر و شب به سوپروايزر ارجاع گردد.

MR.8.9. پرداخت فرانشيز سهم بيمار توسط بيمار و تحويل قبض پرداخت شده به متصدي ترخيص - 

MR.8.10. امضاء برگ اجازه خروج و تحويل آن  به بيمار يا همراه وي توسط متصدي ترخيص جهت ارائه به بخش اطاق عمل - 

MR.8.11.  مهر و امضاء برگ اجازه خروج توسط مسئول شيفت  بخش اطاق عمل و تحويل آن  به بيمار جهت ارائه به نگهباني - 

MR.8.12 – دريافت  برگ اجازه خروج ممهور به مهر بخش اطاق عمل از  بيمار يا همراه وي و اجازه خروج و راهنمايي بيمار از بيمارستان توسط 

 نگهبان بخش اطاق عمل .
 مسئول شيفت بر اجراي موارد فوق نظارت داشته باشد. -
 مسئول بخش و مديريت بايد در صورت تخطي از موارد فوق . در مورد فرد خاطي تصميم گيري نمايد. -

تجربه بيمارستان- استانداردهايي مدارك منابع:
 پزشكي

 15/01/1393تاريخ بازنگري بعدي:  تاريخ آخرين بازنگري:

 تهيه كنندگان:

 احمد رجب زاده مسئول بخس

 محمد عباس زاده كارشناس امور بيمارستان

 عباس زماني:تاييد كننده:

 مدير بيمارستان

 ابالغ كننده:دكتر جواد سهيلي

 رياست بيمارستان
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  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني بيرجند 

 بيمارستان شهيد سيد مصطفي خميني طبس
 
 

 ترخيص  بيماران بخش هاي بستري عنوان خط مشي:
 15/01/1392تاريخ ابالغ: MR- 9 كد خط مشي: دامنه خط مشي: مدارك پزشكي

 ترخيص بيماران بستري شده در بخش هاي بستري بيمارستان در اسرع وقتتهيه يك راهنما جهت  هدف :

 پرسنل  –متصديان ترخيص بيمار در واحد ترخيص - پزشكان معالج بخش هاي بستري - متصديان ترخيص بيمار در واحد پذيرش : مخاطبين

  بخش هاي بستري - مددكار
 روش اجرايي:

-MR.9.1.ثبت دستور ترخيص توسط پزشك معالج در پرونده بيمار  يا درخواست كتبي ترخيص با ميل شخصي توسط بيمار يا وكيل قانوني بيمار 

 -MR.9.2.ثبت ترخيص در پرونده الكترونيكي بيمار توسط پرستار بخش بعد از تكميل پرونده 

-MR.9.3 تحويل پرونده بيمار آماده ترخيص به متصدي ترخيص بيمار در واحد ترخيص در شيفت صبح و عصر و تحويل آن به متصدي ترخيص

 در واحد پذيرش در شيفت شب  توسط پرسنل خدماتي بخش مربوطه

-MR.9.4 بررسي كامل بودن اوراق پرونده از نظر شرح  حال ،خالصه پرونده ، سير بيماري ، شرح عمل ، بيهوشي ،تشخيص بيماري و اقدامات

جراحي ،وضعيت بيمار هنگام ترخيص ، توصيه هاي پس از ترخيص ، كامل بودن مشخصات هويتي بيمار در سربرگ تمام اوراق توسط متصدي  

 ترخيص در واحد ترخيص در شيفت صبح و عصر و  متصدي ترخيص در واحد پذيرش در شيفت شب . 

-MR.9.4.1 پرونده هاي كامل توسط متصدي ترخيص تحويل گرديده  و  ليست پرونده ها در دفتر ثبت پرونده ها ي ترخيص شده بخش مربوطه 

  پرونده هاي ناقص جهت تكميل  به بخش مربوطه برگشت مي شود. ء می گردد وامضا

-MR.9.4.2 بيماراني كه با ميل شخصي ترخيص مي شوند برگ خالصه پرونده بعد از ترخيص بيمار توسط متصدي مربوطه در واحد ترخيص جهت 

 تكميل تحويل بخش خواهد شد. 

 -MR.9.5 دريافت مدارك بيمه با توجه به نوع سازمان بيمه گر از بيمار يا همراه وي بر اساس دستورالعمل مدارك الزم جهت ترخيص بيماران به

 تفكيك سازمانهاي بيمه گر توسط متصدي ترخيص در واحد پذيرش  يا ترخيص

 MR.9.5.1   – جهت بيماران ترافيكي بر اساس دستورالعمل مدارك الزم جهت ترخيص بيماران ترافيكي مدارك دريافت گردد و نيازي به 

 دفترچه بيمار نمي باشد

MR.9.5.2   – جهت مصدومين غير حوادث ترافيكي ، مشاجره و خودكشي عالوه بر مدارك بيمه صورت جلسه پاسگاه نيروي انتظامي دريافت و 

 ضميمه پرونده گردد.  

-MR.9.6 در صورتي كه بيمار داراي بيمه تكميلي معتبر بوده و بيمارستان با بيمه تكميلي مورد نظر قرارداد داشته  بر اساس دستورالعمل مدارك

 الزم جهت ترخيص بيماران به تفكيك سازمانهاي بيمه گر توسط متصدي ترخيص در واحد پذيرش يا ترخيص دريافت شود .

MR.9.6.1 در صورتي كه بيمار بيمه تكميلي داشته ولي بيمارستان با بيمه مورد نظر قرارداد نداشته باشد صورت حساب جهت بيمه تكميلي -

 توسط متصدي ترخيص در واحد پذيرش يا ترخيص تحويل بيمار گردد.
 مسئول شيفت بر اجراي موارد فوق نظارت داشته باشد. -
 مسئول بخش و مديريت بايد در صورت تخطي از موارد فوق . در مورد فرد خاطي تصميم گيري نمايد. -

تجربه بيمارستان- استانداردهايي مدارك منابع:
 پزشكي

 15/01/1393تاريخ بازنگري بعدي:  تاريخ آخرين بازنگري:

 تهيه كنندگان:

 احمد رجب زاده مسئول بخس

 محمد عباس زاده كارشناس امور بيمارستان

 عباس زماني:تاييد كننده:

 مدير بيمارستان

 ابالغ كننده:دكتر جواد سهيلي

 رياست بيمارستان
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  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني بيرجند 

 بيمارستان شهيد سيد مصطفي خميني طبس
 
 

 ترخيص  بيماران بخش هاي بستري عنوان خط مشي:
 15/01/1392تاريخ ابالغ: MR- 9 كد خط مشي: دامنه خط مشي: مدارك پزشكي

 ترخيص بيماران سرپائي بخش  اطاق عمل در اسرع وقتتهيه يك راهنما جهت  هدف :

  پرسنل بخش اطاق عمل - مددكار –پزشكان معالج بخش هاي بستري -متصديان ترخيص بيمار در واحد پذيرش : مخاطبين

 ادامه روش اجرايي:
MR.9.6.2 بيماراني كه داراي بيمه تكميلي بوده و برگ معرفي نامه از سازمان بيمه گر خود دريافت نكرده باشند و يا بيمارستان با سازمان بيمه  -

 ترجيحي مناطق k اضافي (عالوه بر 1k باشد  در صورت درخواست صورت حساب توسط بيمار MR.3.6.3گر قرارداد نداشته باشد ومشمول بند 

) و 88)، حق العمل زايمان تخصصي(كد88)، حق العمل (كد90)، مشاوره (كد 90 هيئت علمي تمام وقت ) جهت ويزيت (كد 2kمحروم و 

) در صورت حساب ثبت و از بيمار دريافت گردد. ضمنا عالوه بر صورت حساب و قبض پرداخت شده ممهور به مهر بيمارستان ساير 89بيهوشي(كد

مدارك مورد نياز سازمانهاي بيمه گر شامل تصوير برگ پذيرش ، برگ خالصه پرونده ، برگ شرح عمل ، برگ بيهوشي ، درخواست داروها و لوازم 

مصرفي ، درخواست آزمايشات ،درخواست راديولوژي و سونوگرافي ،درخواست نوار قلب و ساير موارد ثبت شده در صورت حساب  تحويل بيمار 

 گردد.

MR.9.6.3 1- بيمه هاي مشمولk  اضافي به شرح ذيل مي باشد: بيمه ايران ،دانا ، سينا، كارآفرين ،آسيا ، البرز ، سامان ، معلم ، آتيه سازان 

حافظ ، دي ، توسعه ، ملت ، بانك ملي ، تجارت ، صادرات ، سپه ، كشاورزي ، صنعت و معدن ، مسكن ، سنگ آهن مركزي بافق چادرملو ، زغال 

 سنگ طبس و صدا و سيماي استان يزد.

-MR.9.7يا ترخيص .تنظيم و چاپ صورت حساب بيمار در برنامه ترخيص بيماران بخش توسط متصدي ترخيص در واحد پذيرش  
MR.9.8تحويل صورتحساب به بيمار يا همراه وي و ارجاع به صندوق جهت پرداخت هزينه سهم بيمار  - 

 1.MR.9.8 در صورت عدم توانايي پرداخت هزيته توسط بيمار ابتدا متصدي ترخيص ، بيمار را جهت پرداخت فرانشيز با توجه به هزينه هاي  -

 جاري بيمارستان متقاعد كند و در صورتي كه بيمار متقاعد نشد  بيمار يا همراه وي را جهت ارجاع  به واحد مددكاري راهنمايي مي نمايد.

  2.MR.9.8 در صورت اعمال تخفيف توسط مددكار ميزان تخفيف اعمال شده عالوه بر درج كتبي در برگ صورتحساب بيمار  در برنامه  -

 مددكاري ثبت و بيمارجهت پرداخت مابقي هزينه  به صندوق بيمارستان ارجاع گردد.

MR.9.9 در صورت عدم تكميل مدارك بيمه مورد نظر توسط بيمار يا عدم توانايي پرداخت فرانشيز توسط بيمار ، جهت تعيين تكليف در -

 شيفت صبح  به مسئول واحد درآمد و ترخيص و در شيفت عصر و شب به سوپروايزر ارجاع گردد.

MR.9.10. پرداخت فرانشيز سهم بيمار توسط بيمار و تحويل قبض پرداخت شده به متصدي ترخيص - 

MR.9.11. امضاء برگ اجازه خروج و تحويل آن  به بيمار يا همراه وي توسط متصدي ترخيص جهت ارائه به بخش مربوطه - 

MR.9.12.  مهر و امضاء برگ اجازه خروج توسط مسئول شيفت  بخش مربوطه و تحويل آن  به بيمار جهت ارائه به نگهباني - 

MR.9.13 – دريافت برگ اجازه خروج ممهور به مهر بخش مربوطه از  بيمار يا همراه وي و راهنمايي بيمار جهت خروج از بيمارستان توسط 

 نگهبان بخش.
 مسئول شيفت بر اجراي موارد فوق نظارت داشته باشد. -
 مسئول بخش و مديريت بايد در صورت تخطي از موارد فوق . در مورد فرد خاطي تصميم گيري نمايد. -

تجربه بيمارستان- استانداردهايي مدارك منابع:
 پزشكي

 15/01/1393تاريخ بازنگري بعدي:  تاريخ آخرين بازنگري:

 تهيه كنندگان:

 احمد رجب زاده مسئول بخس

 محمد عباس زاده كارشناس امور بيمارستان

 عباس زماني:تاييد كننده:

 مدير بيمارستان

 ابالغ كننده:دكتر جواد سهيلي

 رياست بيمارستان
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  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني بيرجند 

 بيمارستان شهيد سيد مصطفي خميني طبس
 
 

 ختم پرونده هاي پزشكي ناقص عنوان خط مشي:
 15/01/1392تاريخ ابالغ: MR- 10   كد خط مشي: دامنه خط مشي: مدارك پزشكي

 برطرف كردن نواقص پرونده هاي پزشكي توسط متخصصين مربوطه:  هدف :

  پزشك پزشكان متخصص - پرسنل مدارك پزشكي : مخاطبين

 روش اجرايي:
MR.10.1. پرونده ها پس از دريافت ازواحد حسابداري مورد بررسي كمي وكيفي قرارمي گيرد -  

MR.10.2.پرونده هاي ناقص پس از ثبت دردفترثبت پرونده هاي ناقص ومشخص شدن نوع نقص تفكيك مي شوند -  

MR.10.3 ضميمه كردن فرم نواقص پرونده ومشخص نمودن نوع نقص -  

MR.10.4.پرونده هاي ناقص پس از ثبت دردفترثبت پرونده هاي ناقص بر اساس نام پزشك تفكيك مي شوند -  

MR.10.5.پس از تفكيك به درقفسه نواقص پرونده هاي هر پزشك جداگانه بايگاني و به اطالع پزشك مي رسد  -  

MR.10.6 – رفع نقص مربوطه توسط پزشكان متخصص و يا ساير افراد ذيربط 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مسئول شيفت بر اجراي موارد فوق نظارت داشته باشد. -
 مسئول بخش و مديريت بايد در صورت تخطي از موارد فوق . در مورد فرد خاطي تصميم گيري نمايد. -

تجربه بيمارستان- استانداردهايي مدارك منابع:
 پزشكي

 15/01/1393تاريخ بازنگري بعدي:  تاريخ آخرين بازنگري:

 تهيه كنندگان:

 احمد رجب زاده مسئول بخس

 محمد عباس زاده كارشناس امور بيمارستان

 عباس زماني:تاييد كننده:

 مدير بيمارستان

 ابالغ كننده:دكتر جواد سهيلي

 رياست بيمارستان
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  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني بيرجند 

 بيمارستان شهيد سيد مصطفي خميني طبس
 
 

  فواصل ودفعات تهيه نسخه پشتيبان از داده ها عنوان خط مشي:
 15/01/1392تاريخ ابالغ: MR- 11 كد خط مشي: دامنه خط مشي: مدارك پزشكي

تهيه نسخه پشتبان ازاطالعات آماري ومستندات مربوطه به پرونده ها درواحد مدارك پزشكي براي دردسترس بودن آنهادرزماني كه  هدف :
 به هر دليلي سيستم نتواند اطالعات را ارائه دهد.

 HISپرسنل مسئول واحد آمار و پرسنل واحد  : مخاطبين

 روش اجرايي:
-MR.11.1  درواحد مدارك پزشكي از اطالعات آماري ومستندات (كميته هاي برگزار شده مدارك پزشكي، آمارهاي ماهيانه و...) بصورت

 .ماهيانه انجام ميشود

-MR.11.2 محل جداگانه 3 در 21و 5،11،16 ،1 مرتبه در ساعت هاي 5 اطالعات پزشكي بيماران و اطالعات مربوط به كدگذاري بيماريها در هروز 

  ذخيره مي گردد. HIS1سرور اصلي، سرور شبكه بهداشت و سيستم 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مسئول شيفت بر اجراي موارد فوق نظارت داشته باشد. -
 مسئول بخش و مديريت بايد در صورت تخطي از موارد فوق . در مورد فرد خاطي تصميم گيري نمايد. -

تجربه بيمارستان- استانداردهايي مدارك منابع:
 پزشكي

 15/01/1393تاريخ بازنگري بعدي:  تاريخ آخرين بازنگري:

 تهيه كنندگان:

 احمد رجب زاده مسئول بخس

 محمد عباس زاده كارشناس امور بيمارستان

 عباس زماني:تاييد كننده:

 مدير بيمارستان

 ابالغ كننده:دكتر جواد سهيلي

 رياست بيمارستان
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  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني بيرجند 

 بيمارستان شهيد سيد مصطفي خميني طبس
 
 

 محافظت و امنيت سيستم هاي ذخيره و بازيابي اطالعات عنوان خط مشي:
 15/01/1392تاريخ ابالغ: MR- 12 كد خط مشي: دامنه خط مشي: مدارك پزشكي

  بيمارستان HISمحافظت و امنيت پروند ه ها و اطالعات موجود در سيستم  هدف :

  بيمارستان HISپرسنل مدارك پزشكي و  : مخاطبين

 روش اجرايي:
-MR.12.1 جهت محافظت و امنيت پرونده ها و اطالعات موجود در سيستم HIS بيمارستان براي هر فرد رمز عبور با توجه به محل خدمت و 

 ميزان اجازه دسترسي تعيين شده به اطالعات در نظر گرفته شده است تا بتوان اطالعات را از ديد افراد غير مجاز محفوظ نگه داشت 

MR.12.2 پرونده ها در فضايي امن نگهداري شده و كليد آن فقط در دست مسئول مدارك پزشكي و بايگان بوده و يك نسخه از آن نيز جهت -

 موارد اورژانس در اختيار سوپروايزر بيمارستان باشند.
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  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني بيرجند 

 بيمارستان شهيد سيد مصطفي خميني طبس
 
 

 شرايط و معيارهاي دسترسي به مدارك پزشكي عنوان خط مشي:
 15/01/1392تاريخ ابالغ: MR- 13 كد خط مشي: دامنه خط مشي: مدارك پزشكي

مندرجات  بودن محرمانه و بيماران اسرار و خصوصي حريم حفظ داشتن در نظر با بيماران پزشكي مدارك به دسترسي معيارهاي تعيين هدف :
 بيمار باليني پرونده

 پرسنل مدارك پزشكي : مخاطبين

 روش اجرايي:
MR.13.1 دارد . را اطالعات اين به حق دسترسي وي قانوني نماينده يا لذا بيمار و بوده خود پرونده داخل اطالعات منطقي -  بيمار مالك 

 است. بيمارستان به متعلق پرونده فيزيكي مالكيت

 MR.13.2  گردد  محدود بايد درمان كادر دسترسي حق شود مي داده پزشكي تحويل مدارك بخش به پرونده كه زماني بيمار ترخيص از -  بعد

 گيرد. انجام معالج پزشك مجوز با حتي تنها و

MR.13.3  مدارك بخش هماهنگي و اطالع با بايستي بستري هاي بخش اداري يا هاي واحد از متقاضيان به آن تصوير يا پرونده -  تحويل 

  .شود پزشكي انجام
MR.13.4  در اختيار پرونده بيمار كپي شناسائي كارت رويت يا بيمار نامه كتبي اجازه با نبود ممكن  بيمار حضوري مراجعه كه مواردي -  در 

 .گيرد مي يا وكيل قانوني وي قرار يك درجه نزديكان
MR.13.5  اوراق رونوشت كليه از باشد شده پزشكي درخواست نظام – قانوني پزشكي – دادگاه قانوني مراجع توسط پرونده كه صورتي -  در 

 .شود مي ارسال و به صورت محرمانه شده گذاشته پوشه داخل و شده تهيه

MR.13.6  مددكاري – بيمه كارشناسان – حسابداري داخل بيمارستان مجاز مشتريان به اطالعات واگذاري جهت پاسخگوئي -  متصدي – 

 مي را تحويل پرونده همراهان يا بيمار از وثيقه گرفتن يا نظر مورد از واحد كتبي پرونده درخواست دريافت با پرستاري دفتر – مديريت– حراست

 . دهد
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 بايگاني پرونده ها و امحاي آنها پس از يك دوره معين  عنوان خط مشي:
 15/01/1392تاريخ ابالغ: MR- 14 كد خط مشي: دامنه خط مشي: مدارك پزشكي

  بايگاني پرونده ها و امحاي آنها پس از يك دوره معينتهيه يك راهنما جهت  هدف :

 پرسنل مدارك پزشكي : مخاطبين

 روش اجرايي:
-MR.14.1 .تمام پروند هاي بيماران بايد در بايگاني بيمارستان حفظ و نگهداري گردد  

-MR.14.2 سال بعد از آخرين مراجعه بيمار پروند ها با دريافت مجوز از معاونت محترم درمان دانشگاه به بايگاني راكد انتقال 10 پس از گذشت 

 داده خواهد شد.

MR.14.3.جهت يكپارچه كردن پرونده پزشكي ، پروند هاي بستري مجدد با همان شماره قبلي و در داخل پوشه قبلي بايگاني گردد - 

-MR.14.4.در صورت خروج پرونده از بايگاني كارت جايگزين تكميل و در محل باگاني پرونده قرار گيرد  

-MR.14.5.كليه مكاتبا ت مربوط به بيماران در پرونده پزشكي آنها بايگاني گردد  
-MR.14.6 پرونده را 100 روش بايگاني روش سريال است وپرونده ها به ترتيب شماره در قفسه جا مي گيرند وهرسيني قفسه ظرفيت بايگاني 

 دارد.
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  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني بيرجند 

 بيمارستان شهيد سيد مصطفي خميني طبس
 
 

 ارسال اطالعات در خصوص سوابق و سير بيماري در زمان انتقال بيمار به بخش يا بيمارستان ديگر عنوان خط مشي:
 15/01/1392تاريخ ابالغ: MR- 15 كد خط مشي: دامنه خط مشي: مدارك پزشكي

  ارسال وانتقال صحيح پرونده و همچنين اهميت تبادل اطالعاتهدف :

 كليه پرسنلي كه دردرمان بيماردخيل هستند  : مخاطبين

 روش اجرايي:
MR.15.1 پرونده بيمار زماني كه از يك بخش به بخش ديگر انتقال مي يابد بايد توسط پرسنل بخش پرستاري كه بيمار از آن بخش به بخش -

ديگر انتقال مي يابد پرونده را باخود به بخشي كه بيمار به آن بايد انتقال يابد ببرد و درمورد بيماري بيمار و روند بهبودي و دستورات دارويي به 

پرستارتحويل دهنده توضيحات را ارائه  نمايد. درمورد بيماراني كه دراتاق عمل هستند پس ازعمل جراحي توسط پرستاربخش جراحي از اتاق 

 ريكاوري تحويل وپرستاراتاق عمل توضيحات الزم را ارائه و بيمار همراه پرونده به بخش جراحي انتقال داده مي شود.

MR.15.2   زماني كه بيمار به بيمارستان ديگر انتقال مي يابد بايد گزارش اعزام به همراه نتايج پاركلنيكي و تصوير از خالصه پرونده بيمار به -

 همراه بيمار به بيمارستان مقصد ارسال گردد.
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 پذيرش مجدد بيمار با استفاده از پرونده قلبي  عنوان خط مشي:
 15/01/1392تاريخ ابالغ: MR- 16  كد خط مشي: دامنه خط مشي: مدارك پزشكي

 يكپارچه كردن تمام پرونده هاي پزشكي بيمار در مراجعات متعدد هدف :

  پرسنل بايگاني–پرسنل پذيرش  : مخاطبين

 روش اجرايي:
-MR.16.1 در واحد پذيرش ومدارك پزشكي نوع پذيرش بيماران بستري شماره واحد است اگر بيماربراي باراول مراجعه كند همان يك شماره 

 بستري براي هميشه براي بيمارمورداستفاده قرارميگيرد.  

MR.16.2     بيمارهر باركه مراجعه مي كند دربرنامه -HIS  مراجعات قبلي بيمارتوسط اين برنامه مشخص و  در صورت بستري قبلي ، همان شماره  

     پرونده قبلي به بيمارتعلق مي گيرد..
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 كنترل خروج پرونده از واحد مدارك پزشكي عنوان خط مشي:
 15/01/1392تاريخ ابالغ: MR- 17 كد خط مشي: دامنه خط مشي: مدارك پزشكي

 پيگيري و برگشت پرونده  هاي پزشكي درخواست شده از بخش مدارك پزشكيتهيه يك راهنما جهت  هدف :

 متصديان پذيرش ، مدارك پزشكي و بايگاني : مخاطبين

 روش اجرايي:
MR.17.1- در واحد مدارك پزشكي دفتري به نام دفتر خروج پرونده اي پزشكي تهيه شده است تا در صورت خروج پرونده طبق ضوابط خاص 

 بر اساس تاريخ خروج و مشخصات فرد تحويل گيرنده ثبت گردد.

 MR.17.1 – در صورتي كه پروند هاي خارج شده در همان روز به واحد مدارك پزشكي ارجاع نگرديد توسط واحد مدارك پزشكي پيگيري و از  

 فرد تحويل گيرنده درخواست پرونده مي گردد. 

MR.17.2 اگر اصل پرونده پزشكي توسط مراجع قضايي درخواست شده باشد يك نسخه كپي از پرونده تهيه شده و تا زمان عودت پرونده در -

 محل قفسه بايگاني مربوطه نگهداري گردد.

MR.17.3 – در صورتي كه اصل پرونده تحويل مراجع قضايي گرديد رسيد تحويل پرونده از مراجع قضايي دريافت و تا زمان عودت پرونده در 

 محل قفسه بايگاني مربوطه نگهداري گردد.
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 چك ليست مميزي كليه اوراق پرونده در زمان ترخيص عنوان خط مشي:
 15/01/1392تاريخ ابالغ: MR- 18 كد خط مشي: دامنه خط مشي: مدارك پزشكي

 ها بررسي نواقص پروندهاي پزشكي وبرطرف كردن نواقص پرونده هدف :

 كليه پرسنلي كه درمستندسازي پرونده ها دخيل اند : مخاطبين

 روش اجرايي:
MR.18.1 هر ماه پروند هاي يك بخش مورد بررسي قرار گرفته نواقص آنها مشخص و گزارشات الزم جهت برطرف نمودن نواقص پرونده ها به - 

 پزشكان وپرسنل درماني ارسال مي گردد.    

 MR.18.2 دركميته مدارك پزشكي كه با حضور مسئولين بخشهاي درمان ودرصورت امكان با حضورپزشكان متخصص برگزار ميگردد نواقص - 
پرونده ها مطرح مي گردد و دستورالعملي صادر مي گردد كه پزشكان موظف مي شوند پرونده هاي بيماران را قبل از اينكه به واحد مدارك 

پزشكي ارسال گردد تكميل نمايند و درمورد پرسنل درمان خصوصاً كادر درمان و پرستاران هم موطفند كه گزارشات پرستاري را بطورخوانا 
 نوشته و در پايان مهر و امضاء نمايند و منشي بخش كليه سربرگهاي پرونده هاي پزشكي را تكميل نمايد.
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 رعايت محرمانه ماندن اطالعات موجود در پرونده بيمار عنوان خط مشي:
 15/01/1392تاريخ ابالغ: MR- 19 كد خط مشي: دامنه خط مشي: مدارك پزشكي

 جهت حفظ محرمان ماندن اطالعات موجود در پرونده بيمارتهيه يك راهنما  هدف :

  پرسنل ترخيص و درآمد– پرسنل مدارك پزشكي –پرسنل درماني  : مخاطبين

 :روش اجرايي 
MR.19.1 پرسنل  بخش هاي بستري درحفظ حريم خصوصي بيماركوشا باشند و هيچگونه اطالعات درمورد بيماري بيمارشان بجز -

 مواردي كه پزشك معالج تاييد مي كندكه به همراه درجه يك بيمار اطالع داده شود را به افراد همراه بيمار اعالم نفرمايند.

MR.19.2 پرسنل ترخيص و درآمد هم بايد ملزم به رعايت اطالعات محرنامه بيمارباشند. آنها فقط مي توانند اطالعات هويتي نام و -

 نام خانوادگي بيمار را درصورت لزوم افشا نمايند.

MR.19.3 در واحد مدارك پزشكي هم قوانين مربوط به حفظ حريم خصوصي بيماران بايد رعايت گردد و جز مواردي كه اطالعات -

 بيمار بدون رضايت بيماردراختيارآنها قرارمي گيرد درساير موارد افشا اطالعات بدون اجازه كتبي بيمار ممنوع مي باشد.

MR.19.4 – درمواردي كه اطالعات براي بيمه ها و پزشك قانوني باشد نياز به اجازه پزشك معالج  و بيمار نمي باشد و درخواست  

كتبي توسط رياست و مديريت بيمارستان تاييد و به واحد مدارك پزشكي ارسال ومدارك پزشكي كپي برابر با اصل به اداره مربوطه 

 ارسال مي نمايد.
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  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني بيرجند 

 بيمارستان شهيد سيد مصطفي خميني طبس
 
 

 كنترل، رفع نقص و تكميل پروند ه هاي پزشكي  عنوان خط مشي:
 15/01/1392تاريخ ابالغ: MR- 20 كد خط مشي: دامنه خط مشي: مدارك پزشكي

 و تكميل آن در بازه زماني مصوب كميته مدارك پزشكيرفع نواقص پروندهاي پزشكي  هدف :

 كليه مستند سازان پرونده پزشكي : مخاطبين

 روش اجرايي:
-MR.20.1 كليه افرادي كه مجاز به ثبت گزارشات پرونده پزشكي مي باشند بايد همزمان با خدمات ارائه شده نسبت به ثبت گزارش مورد نظر 

 اقدام نمايند. 

 -MR.20.2 در مواردي كه بنا به داليل خاص از جمله ترخيص با ميل شخصي بيمار و يا موارد بحران گزارشات پرونده تكميل نشده باشد، بعد از

 ترخيص بيمار گزارشات ناقص مشخص و به فرد مسئول ثبت آن اعالم مي گردد. 

-MR.20.3 روز نسبت به تكميل 7كليه افراد مجاز به ثبت گزارشات پرونده پزشكي بايستي پس از اعالم واحد مدارك پزشكي حداكثر پس از 

 پرونده اقدام نمايند. 

 -MR.20.4 روز مجدد به فرد مستند ساز اعالم و تذكر شفاهي داده مي شود .  7در صورت عدم تكميل گزارشات پس از  

-MR.20.5 روز ديگر گزارشات كامل نگرديد  اخطار كتبي از طرف رياست بيمارستان براي فرد اهمال كار صادر خواهد 7 در صورتي كه بعد از 

 گرديد.

-MR.20.6 .يك برگ رونوشت اخطار كتبي در پرونده بيمار بايگاني مي گردد  
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  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني بيرجند 

 بيمارستان شهيد سيد مصطفي خميني طبس
 
 

  برگ اصلي پرونده) طبق مصوبات كميته مدارك پزشكي18مديريت و طراحي فرم هاي بيمارستاني مورد نياز (عالوه بر  عنوان خط مشي:
 15/01/1392تاريخ ابالغ: MR- 21 كد خط مشي: دامنه خط مشي: مدارك پزشكي

  برگ اصلي پرونده18 جهت فرآيند طراحي فرم هاي مورد نياز بيمارستاني عالوه بر تهيه يك راهنما  هدف :

 كليه واحد هاي بيمارستان : مخاطبين

 روش اجرايي:
-MR.21.1 تمام واحد هاي بيمارستان  كه پيشنهادي جهت تغيير يا اضافه نمودن فرم جديد به پرونده بيمار را دارند فرم پيش نويس را تحويل

 مسئول مدارك پزشكي نمايند.

 -MR.21.2 مسئول مدارك پزشكي موظف است پس از بررسي هاي الزم و بر حسب فوريت  موضوع را در كميته مدارك پزشكي بيمارستان

 مطرح نمايد

-MR.21.3 .در صورت تصويب فرم اقدامات اصالحي با نظر اعضا كميته مدارك پزشكي و واحد پيشنهاد دهنده فرم اعمال خواهد شد  

-MR.21.4 پس از تصويب نهايي فرم در كميته مدارك پزشكي ، مسئول مدارك پزشكي موظف است ميزان مورد نياز فرم را به مديريت 

 بيمارستان  اعالم نمايد.
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  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني بيرجند 

 بيمارستان شهيد سيد مصطفي خميني طبس
 
 

 پيگيري و احياي اطالعات پرونده هاي مفقود شده و آسيب ديده عنوان خط مشي:
 15/01/1392تاريخ ابالغ: MR- 22 كد خط مشي: دامنه خط مشي: مدارك پزشكي

  تالش جهت حفظ و نگهداري از پرونده پزشكي و حفظ و حراست از آن هدف :

  ، كميته مدارك پزشكي، پرسنل بايگانيHISمسئول مدارك پزشكي ، مسئول  : مخاطبين

 روش اجرايي:
MR.22.1  -بررسي پرونده و اطمينان از مفقود شدن پرونده يا اطالعات توسط بايگان. 

MR.22.2.پس از دستيابي به اطالعات گزارشي از نحوه مفقود شدن پرونده و يا اوراق پرونده تهيه مي شود - 

MR.22.3. در صورت وجود خطاي انساني با فرد مورد نظر برخورد مي شود - 

- MR.22.4.گزارش بايد به تائيد مديريت و مسئول حراست بيمارستان برسد تا از عواقب قانوني آن جلوگيري شود  

-MR.22.5 پس از تائيد سعي در بازيابي پرونده از طريق اطالعات موجود در سيستم HIS .مينمائيم  

-MR.22.6.گزارشات  پرستاري ، دستورات پزشكي ، برگه هاي صورتحساب و غيره بايد به تائيد افراد ذيصالح برسد  

-MR.22.7 در نهايت پرونده با ذكر عنوان المثني در گوشه باال ، سمت چپ كليه اوراق و با الصاق صورتجلسه مطرح شده روي برگه پذيرش مانند 

 ساير پرونده ها به واحد بايگاني پزشكي تحويل ميگردد .
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