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  16032573106 شناسه خدمت بستريدرماني ارائه خدمات :عنوان خدمت

  )G2Gخدمت به ديگردستگاه هاي دولتي(         )G2B(خدمت به كسب و كار     )        G2Cخدمت به شهروندان (      :نوع خدمت

 بنا به دستور پزشك معاجبستري بيمار در بيمارستان و در بخش:شرح خدمت

  دستور پزشك  –دفترچه  –كد ملي  مدارك مورد نياز:

جزييات خدمت
  

 به روز خدمت: ارايه زمان متوسط مدت

 ساعته24  ساعات ارائه خدمت:

 يك بار  حضوري بار مراجعهتعداد

 (ريال) به هزينه ارايه خدمت
  خدمت گيرندگان

  

  شماره حساب (هاي) بانكي مبلغ(مبالغ)

  درآمد اختصاصي بيمارستان 01060791950001 بستگي به نوع خدمات متفاوت مي باشد

   

. . .   

نحوه دسترسي به خدمت
  

    )        دبا كليك روي نماد كاربر را هدايت كن (پيوند صفحه ارائه خدمت بصورت الكترونيكي اينترنتي   

 (آدرس پست الكترونيك خدمت جهت پاسخگويي يا ارتباط با متقاضي)                         پست الكترونيك:    

      53315019‐071)  با كليك روي نماد نمايش داده شود (در صورت وجود ارائه شماره مركز تماس يا تلفن گويا: تلفن گويا يا مركز تماس

  -  (پيوند دريافت برنامه كاربردي ارائه خدمت روي تلفن همراه) تلفن همراه    

 ‐       )شماره سامانه پيامكي ارائه خدمت در صورت وجود با كليك روي نماد نمايش داده شود( پيام كوتاه    

 دفاتر ارائه خدمت يا دفاتر پيشخوان ارائه خدمت)(ليست بازشونده يا پيوند آدرس خدمات پيشخوان ارائه خدمت يا دفاتر دفاتر       ‐

 (از ديد متقاضي خدمت)نمودار مراحل دريافت خدمت/زيرخدمت 



 

فرآيند   بستري خش 

مراجعه بيمار با نامه پزشك جهت بستري به بخش 

ايا تخت خالي در بخش موجود است 
؟

دستور ترخيص بيمار توسط پزشك 

انجام اقدامات دارويي و درماني جهت بيمار توسط 
پرستار

چك دستورات توسط پرستار و اجراي آن

ثبت دستورات درماني و تشخيص و مراقبتي توسط 
پزشك در پرونده بيمار

بستري بيمار در بخش و ارزيابي اوليه توسط پرستار 
و اينترن بخش 

ارايه برگه پذيرش به همراه بيمار توسط پرسنل و  
به واحد پذيرش مراجعه و تشكل پرونده بستري 

داده مي شود 

ارائه اموزش هاي الزم و خالصه پرونده به بيمار 

ارسال پرونده به واحد تسويه و ترخيص

نوشتن خالصه پرونده بيمار توسط اينترن و تكميل 
پرونده 

راهنمايي بيمار به بخش اتفاقات 

ترخيص بيمار از بخش

خيربله

مراجعه به واحد پذيرش و تشكل پرونده بستري   
توسط همراه بيمار

 

 

 

 



انتقال از بخش هاي بيمارستان شريعتي

دادن هيستوري توسط اينچارج مربوطه به 
اينچارج بخش 

آوردن بيمار توسط پرستار به بخش 

تحويل پرونده بيمار توسط اينچارج بخش و 
تحويل گرفتن بيمار توسط پرستار مربوطه و پر 

كردن فرم آموزش به بيمار توسط آن

بر روي تخت HISگذاشتن بيمار در سيستم 
مربوطه

فرايند بستري كردن بيماران در بخش 

بلي

دادن فرم تشكيل پرونده به همراه بيماران 
و ارجاع همراه بيمار به پذيرش بيمارستان 

جديد  جهت تشكيل پرونده

توسط اينترن بخش Orderنوشتن 

توسط اينچارج بخش و وارد  Orderچك كردن 
كردن در كاردكس بيمار و كامل كردن پرونده 

بيمار

ويزيت كردن هر روز بيمار توسط پزشك مربوطه

در صورت بهبودي مرخص كردن بيمار توسط 
اتندينگ

توسط اينترن بخش Orderنوشتن 

آيا تخت براي بيمار وجود دارد؟

تماس اينچارج بخش مربوطه با بخشي 

خير

انتقال از بيمارستان  ديگر 

بيمار در بخش خودشان مي ماند

A
 



ونوشتن گزارش پرستاري توسط  Orderچك كردن 
پرستار مربوطه

نوشتن خالصه پرونده توسط استيودنت بخش

نوشتن فرم آموزش به بيمار توسط پرستار مربوطه و 
دادن توضيحات و گرفتن امضاء از بيمار يا همراه 

بيمار توسط پرستار مربوطه

كامل كردن پرونده توسط منشي بخش

فرستادن پرونده توسط خدمات بخش به حسابداري 
بيمارستان

آوردن برگ تسويه حساب توسط همراه بيمار

DC  كردن سرم بيمار توسط پرستار مربوطه و دادن
فرم خالصه پرونده و كاردكس بيمار به بيمار يا همراه 

آن

خروج بيمار از بخش

A

 


