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کد مدرک PR- SW-02-03:

فرایند انجام مراحل درمان و ترخیص بیماران بالصاحب در بیمارستان شید رجایی
ضٌبسبیی بیوبساى بالغبحب طی ساًذ سٍاصًِ

هعشفی ٍ اطالع سسبًی بخص دس

تَسط هذدکبس اجتوبعی ٍ
Case manager

خػَظ بیوبس بالغبحب بِ ٍاحذ
هذدکبسی ٍcase manager

هػبحبِ اٍلیِ بب بیوبس ٍ اخز ضشح حبل بیوبس تَسط هذدکبس اجتوبعی
تکویل اطالعبت اص طشیق پشًٍذُ ٍ بشگ بستشی بیوبس  /بشگ اٍسطاًس ّ /ن اتبقی ّبی بیوبس  /بشسسی ًحَُ پزیشش
بیوبس

خیش

بلی

آیب بیوبس ضوبسُ توبس
داسد ؟

توبس بب ضوبسُ ّبی هَجَد

بلِ
خیش

آیب بیوبس ایشاًی هی ببضذ ؟

آیب ّوشاُ بیوبس هشاجعِ

آیب تبعِ هجبص هی ببضذ ؟

خیش

هی کٌذ ؟

خیش

بلِ

بلِ
خیش

آیب هطوَل ّش گًَِ بیوِ

بلِ

آیب ّوشاُ بیوبس هشاجعِ هی کٌذ ؟

بلِ

هی ضَد ؟
ّوشاّبى ٍ بستگبى بیوبس پبسخگَ ّستٌذ ٍ
پیگیش سًٍذ بیوِ ٍ دسهبى بیوبس هی ضًَذ

توبس بب کویسبسیبی سبصهبى هلل ٍ
پیگیشی اهَس دسهبى بیوبس اص طشیق دفتش

بلِ

آیب بیوبس تػبدفی است ؟

کوسیبسیب

خیش

گشفتي دفتشچِ بیوِ ایشاًیبى بب ّضیٌِ بیوبسستبى تَسط هذد کبس
اجتوبعی
تأییذ ضذى بیوِ اص طشیق پیگیشی ٍ ّوبٌّگی بب ٍاحذ
تشخیع ٍ هأهَس بیوِ تَسط هذد کبس ٍ دس غَست ًیبص بِ

ّوبٌّگی جْت اًجبم دسهبًْبی ضشٍسی(اٍسطاًسی)
بیوبس تَسط case manager

اسائِ غَست جلسِ اص پبسگبُ تَسط سابط حقَقی بیوبسستبى
ّوبٌّگی بب پلیس بیي الوللتَ سط هذدکبس اجتوبعی
پیگیشی دسهبى بیوبس ٍ تْیِ ٍسبیل هَسد ًیبص جشاحی تَسط case manager

جْت اًتقبل بیوبس بِ اسدٍگبُ ٍ سپس اًتقبل بِ هشص

اًجبم ّوبٌّگی ّبی الصم جْت تشخیع بیوبس بب بخص ّب ٍ ٍاحذ ّبی ریل :
هذیشیت ٍ ّوبٌّگی جْت تخفیف ّضیٌِ ّبی دسهبى ٍ آطاًس
بخص بستشی جْت آهبدُ سبصی بیوبس
هسئَل خذهبت  :جْت تحَیل یب تْیِ لببس(دس غَست ًذاضتي لببس)
هسئَل اًتظبهبت  :تْیِ غَست جلسِ
ٍاحذ تشخیع :جْت غذٍس بشگِ ی تشخیع

اسسبل ًبهْتَسط هذدکبسبیوبسستبى بِ هذدکبسی داًطگبُ اص طشیق فبکس ( فقط بیوبساى ایشاًی

تٌظین ٍ تکویل فشم چْبس
اهضبئیتَسط ٍاحذتشخیع

) جْت تقبل قسوتی اص ّضیٌِ ّب ٍ اسسبل ًبهِ هسبعذت اًجبم ضذُ بِ ٍاحذ تشخیع

تشخیع بیوبس

خیش
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عنوان

تهیه کننده

تبییدکننده

تبیید کننده

تبیید کننده

سمت

مسئول مددکبری

رابط مستندسبزی

مسئول حبکمیت ببلینی

مدیر بیمبرستبن

نبم

لیال ضوس

ٌّگبهِ دالٍسی

ًجوِ ًبدسی

حویذ خذیَی

امضبء
تبریخ تصویب/ببزنگری

39/11/1

39/11/1

39/11/1

39/11/1

