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فوت در پرونده/ ثبت ترخیص   

 پزشک معالج

کنترل اوراق پرونده به لحاظ تکمیل بودن از نظر شرح حال 

، شرح عمل و خالصه پرونده ، برگه بیهوشی ، دستورات 

پزشک ، گزارش پرستاری ، داشتن مهر و امضاء و کد 

 عمل

 منشی

 
برگ  )نترل پرونده از نظر داشتن مدارک بیمه ای ک

دفترچه ، کپی کارت ملی و کپی صفحه اول شناسنامه و 

  (دفترچه بیمه 

 منشی 

 و CT scanچک نمودن جواب رادیوگرافی ها و 

MRIو جواب آزمایشات در پرونده  

 منشی

 بیمار از نظر ثبت دلیك دارو و HISکنترل سیستم 

 .....تجهیزات ، اعمال طبی ، ویزیت ، مشاوره و 

 منشی

کنترل برگ لوازم مصرفی اتاق عمل از لحاظ تکمیل 

 بودن و داشتن مهر و امضاء

 منشی

 ارسال پرونده به واحد ترخیص 

 منشی

کنترل پرونده از نظر کامل بودن اوراق ، مهرو 

امضاء پزشک ، جراح ، ساعت شروع و خاتمه 

....بیهوشی ، کد عمل ، ساعت و تاریخ ترخیص و   

 پرسنل واحد ترخیص

آیا 

 پرونده 

بی نمص 

 است 

 رفع نمص 

منشی 

 بخش

مشخص نمودن وضعیت پرونده به لحاظ 

 نحوه پرداخت

 پرسنل ترخیص

 چک کردن گزارش بیمه در پرونده

 پرسنل ترخیص

آیا گزارش 

 بیمه دارد؟ 

مراجعه به کارشناس 

 بیمه

 همراه بیمار

تحویل گزارش بیمه 

 به واحد ترخیص

 همراه بیمار

 محاسبه هزینه خدمات ارائه شده به بیمار

 پرسنل ترخیص

آیا بیمار توان 

پرداخت هزینه 

 ها را دارد ؟

رسیدگی به بضاعت 

 بیمار

 مددکار

 واریز پول به صندوق

 همراه بیمار

 تحویل فیش واریزی به واحد ترخیص

بیمار/ همراه   

همراه در دو / دادن برگه ترخیص به بیمار 

 نسخه

 تحویل یک نسخه برگ ترخیص به بخش  پرسنل ترخیص

بیمار / همراه   

دادن آموزش حین ترخیص ، خالصه پرونده به بیمار و برداشتن 

 آنژیوکت و مانیتور بیمار 

 پرستار مسئول بیمار

 خروج بیمار از بخش

A 

A 

B 

B 

 تحویل یک نسخه برگ ترخیص به بخش

بیمار/ همراه   

دادن آموزش حین ترخیص ، خالصه پرونده 

 به بیمار و برداشتن آنژیوکت و مانیتور بیمار

 پرستار مسئول بیمار

فوت در پرونده/ ثبت ترخیص   

 پزشک معالج


