
 راَىمای پذیزش بیماران در بیمارستان فاطمٍ الشَزا )س( میىًدشت

 مزاجعٍ می کىىذ:جُت بستزی در بیمارستان  طزیق درماوگاٌ یا مطب پششک کٍ اس  پذیزش بیماراوی مزاحل 

 هزاجؼِ بیوبر یب ّوزاُ ٍی بِ ٍاحذ پذیزش بیوبرستبى جْت تطىیل پزًٍذُ بستزی بب در دست داضتي دستَر بستزی .1

 هسئَل بخص هزبَط جْت اختػبظ تخت ّوبٌّگی هسئَل پذیزش  بب .2

 تطىیل پزًٍذُ بستزی  -ارائِ اعالػبت ٍ هطخػبت هَرد ًیبس بیوبر بِ هسئَل ٍاحذ پذیزش. اهضبی رضبیت ًبهِ بستزی تَسظ بیوبر یب ٍلی بیوبر .3

 ی ببضذ.اًتمبل بیوبر بِ بخص هزبَعِ بب در دست داضتي پزًٍذُ بستزی  )ٍسبیل اًتمبل بیوبر بِ بخص ًظیز بزاًىبرد یب ٍیلچز در اٍرصاًس فزاّن ه.4

 تان مزاجعٍ می ومایىذ:مزاحل پذیزش جُت بستزی بیماراوی کٍ بٍ ايرصاوس بیمارس

 دریبفت  دستَر بستزی اس پشضه اٍرصاًس .1

 هزاجؼِ بِ  پذیزش اٍرصاًس  جْت تىویل پزًٍذُ ٍ اخذ رضبیتٌبهِ اس بیوبر یب ّوزاُ ٍی .2

 جْت بستزی هَلت در اٍرصاًس  ٍ در غَرت ًیبس , اًتمبل بِ بخص ّبی دیگز جْت اداهِ درهبى ّذایت بیوبر بِ اٍرصاًس .3

 مذارک مًرد ویاس در َىگام پذیزش بیمار :

 دستَر بستزی تَسظ پشضه .1

 داضتي هذارن ضٌبسبیی هؼتبز جْت تىویل اعالػبت َّیتی بیوبر در بزًبهِ پذیزش ٍ تطىیل پزًٍذُ .2

 یوِ یب هؼزفی ًبهِ اس سبسهبى ّبی عزف لزارداد+  ضٌبسٌبهِ ٍ وبرت هلیبْوزاُ داضتي دفتزچِ ب .3

 راَىمای مزاجعیه َىگام پذیزش :

عالػبت بِ هتػذی پذیزش در ارائِ اعالػبت غحیح ٍ دلیك جْت ٍرٍد ابب  –بِ هٌظَر بْبَد رًٍذ پذیزش در ٌّگبم تطىیل پزًٍذُ بستزی  .1

 سیستن ّوىبری السم را بِ ػول آٍریذ.

پس اس تؼییي اتبق ٍ تخت چٌبًچِ بب ّز ووبَد یب هطىل هَاجِ ضذیذ هزاتب را بِ سزپزستبر بخص اػالم ًوَدُ تب در اسزع ٍلت ًسبت بِ رفغ  .2

 آى الذام گزدد.

ر در جْت رػبیت بْذاضت فزدی ٍ جلَگیزی اس ًبرضبیتی سبیز بیوبراى ّوىبری السم را بب پزسٌل بخص در خػَظ تؼَیض لببس ٍ هلحفِ د .3

 هسئَان سدى ٍ... ( بِ ػول آٍریذ. –ضستي دستْب  0سهبى هؼیي ضذُ . ّوچٌیي رػبیت بْذاضت فزدی )استحوبم 

 مزاحل پذیزش بیماران سزپایی :

غَرت وِ  سبػت غَرت هی گیزد )بزای پذیزش ولیٌیه تخػػی فمظ غبح فؼبل هی ببضذ( بذیي 24پذیزش بیوبراى سزپبیی توبم هذت  .1

 ثبت هی گزدد. بیوبراًِ بب گزفتي ٍلت  ٍ لبض اس غٌذٍق دار ٍ هسئَل ثبت اعالػبت  پذیزش هی ضًَذ ٍ هطخػبت َّیتی آًْب در وبهپیَتز

 مزاحل پذیزش بیماران  در کلیىیک تخصصی

 –سٌجی بیٌبیی  –هبهبیی درهبًگبُ  –داخلی درهبًگبُ  –للب ٍ ػزٍق درهبًگبُ  –سًبى  ٍ سایوبى درهبًگبُ  –)درهبًگبُ ّبی بیوبرستبى : درهبًگبُ اعفبل 

 ٍ.....( اٍرٍلَصی -ٍ هَ ٍ سییببی پَست  – سًََگزافی

 هی گیزد.ٍسُ پذیزش بیوبراى جْت ٍیشیت پشضىبى هتخػع غَرت بِ غَرت حضَری ّوِ ر
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