مرکس آموزشی و درمانی

دفتر بهبود کیفیت

شهید یحیی نژاد بابل
کیفیت ترخیص
فرایند  :واحد
دفتراصلی
مالک
بهبود

فرآیند ترخیص بیماران

کد فرایند YH-MP-04 :

صدور دستور ترخیص
توسط پزشک معالج

تاریخ بازنگری59/8/1 :

ورودی :
 -1پرونده بیمارپرشده
 -2اطالعات ثبت شده در HIS
 -3فرم مددکاری
 -4فرم استرداد وجه

نوبت بازنگری 1 :

جمع آوری پرونده بیمار
منشی بخش

خیر

کنترل اوراق پرونده بر اساس چک
لیست مربوطه

بله

آیا بیمار
فوتی است؟

جمع آوری سریع پرونده به محض
فوت بیمار وخارج از نوبت
منشی بخش

منشی بخش

کنترل اوراق پرونده بر اساس چک
لیست مربوطه

پیگیری موارد نقص در پرونده
منشی بخش

منشی بخش

ثبت ترخیص در HIS
منشی بخش

چک نمودن گزارش بیمه
حسابداری درآمد

ارسال پرونده به واحد ترخیص
مراجعه به
کارشناس بیمه
مربوطه

خدمات بخش

خیر
آیا گزارش
بیمه دارد؟

همراه بیمار/منشی

تحویل گرفتن پرونده از بخش

بله

حسابداری درآمد

A

کنترل پرونده مواردی از قبیل  :کامل بودن اوراق
 ،مهر و امضاء پزشک  ،جراح  ،ساعت شروع
و خاتمه بیهوشی ،کد عمل  ،تاریخ ترخیص و...

A

حسابداری درآمد
آنالیز پرونده و محاسبه هزینه قابل پرداخت

حسابداری درآمد

خیر

کنترل کلیه مدارک بیمه از قبیل
کپی – برگ دفترچه  -گزارش

حسابداری درآمد

بله
آیا بیمار
بیمه است؟

بله
پر نمودن فرم استرداد وجه
حسابداری درآمد

خیر
بیمارطلبکار
است؟

اعالم مبلغ قابل پرداخت به بیمار
واحد صندوق

تایید فرم استرداد وجه

بله

مدیریت مرکز
استرداد وجه مازاد به بیمار

آیا بیمار توان
پرداخت دارد؟

D

صندوق

خیر

C
B

مرکس آموزشی و درمانی

دفتر بهبود کیفیت

شهید یحیی نژاد بابل
دفتر بهبود کیفیت

مالک اصلی فرایند  :واحد ترخیص

ادامه فرایند ترخیص بیماران

کد فرایند YH-MP-04 :
تاریخ بازنگری59/8/1 :
نوبت بازنگری 1 :

D
واریز پول و اخذ رسید
بیمار/همراه بیمار

B
تحویل فیش به حسابداری درآمد
جهت ثبت در پرونده بیمار

C
برگشت بیمار به بخش
جهت دریافت فرم مددکاری

بیمار/همراه بیمار

صندوق

صدور برگه ترخیص

تکمیل فرم مددکاری و
ارجاع بیمار
منشی بخش

حسابداری درآمد
تحویل برگه ترخیص به منشی بخش
بیمار/همراه بیمار

ارائه تخفیف با توجه به
شرایط بیمار
مددکار اجتماعی

خارج کردن آنژیوکت و اتصاالت بیمار
پرستار/بهیار/کمک پرستار

D

یادآوری نکات مهم آموزش به
بیمارحین ترخیص
پرستار
تعویض لباس بیمار
خدمات /همراه بیمار

خروجی :
اطالع ترخیص بیمار به نگهبانی
منشی بخش

خروج بیمار از
بیمارستان/پایان

 فیش پرداخت هزینه برگه ترخیص بیمار ترخیص شده پرونده ترخیص شده بیمار فرم مددکاری تکمیل شده -فرم استرداد وجه پرشده

صاحبان فرایند :
 واحد ترخیص واحد صندوق بخش های بستری منشی ها مددکار اجتماعی -نگهبانی

تهیه کنندگان :
فاطمه فخرایی
(مسئول واحد مدیریت اطالعات سالمت)
لیلی حاجی علینژاد
(مسئول بهبود کیفیت )
محمد حسن زاده ( مدیر امور مالی )
شکراله نیازی (مدیر پرستاری)
رزاقی (مسئول واحد ترخیص )
سلیمه پاینده (مددکار اجتماعی)

منابع  :پزشک  ،پرستار  ،خدمه  ،منشی بخش ،پرسنل ترخیص،پرسنل صندوق،مددکاراجتماعی

تایید کننده  :تیم مدیریت اجرایی
تصویب کننده  :دکتر محمد سالکی ( رئیس بیمارستان )

