فرآیند پذیرش بیماران در بیمارستان جواداالئمه ( ع )
ورود بیمار به بیمارستان

مراجعه بیمار به پزشک

ویزیت بیمار اورژانس توسط پزشک

ویزیت بیمارالکتیو توسط پزشک

آیا بیمار نیاز به بستری
شدن دارد
خیر

آیا بیمار نیاز به
بستری شدن
دارد
بله

خیر

نوشتن دستور بستری

معاینه بیمار
و تجویز دارو

بله

معاینه بیمار
و تجویز دارو

مراجعه بیمار به منشی بخش مربوطه

مراجعه بیمار به پذیرش (درمانگاه)

مشخص نمودن تخت و اطاق توسط منشی بخش

کنترل مدارک الزم برای بستری

مراجعه بیمار به پذیرش (درمانگاه)

آزاد

بیمار

مشخص نمودن وضعیت
بیمه بیمارتوسط پذیرش

آزاد

راهنمایی بیمار
جهت بیمه
شدن

مشخص نمودن
وضعیت بیمه
بیمار

نمودن ازقبیل برگ بیهوشی – مشورت قلب  -آزمایشات
روتین

برآورد هزینه تفریبی جهت بستری نمودن

نوشتن دستور بستری

بیمه

برآورد فرانشیز

1

راهنمايي بيمارجهت بيمه
شدن

بیمه

عدم تمایل به انجام
بیمه

تمایل به انجام بیمه

برآورد هزينه

مشخص نمودن توان پرداخت هزينه

توان پرداخت را دارد

نوشتن فيش بانكي

توان پرداخت را ندارد

ارجاع بيمار به مددكار بخش مربوطه

انجام مصاحبه -بررسي – جلب
مشاركت و تعيين سهم بيمار درابتداي
كار

واريز هزينه
به بانك

بستري بادريافت
مبلغ معيني

مراجعه به پذيرش وكنترل مجدد
مدارك بيمه و فيش پرداختي وثبت
فيش در دستور بستري بيمار
ثبت دفترچه هاي
بيمه د ردفاتر
گرفتن ك
كپي
ازدفترچه هاي فاقد
كپي
گرفتن گزارش
بيماران آزاد
وارائه آن به
مددكاري

تحويل دادن
دفترچه ها صبح
روزبعد به نماينده
حسابداري

اخذ اطالعات هويتي از بيمار(ازروي
شناسنامه يا مدرك شناسايي معتبر)
اخذ رضايت بستري از بيماريا همراهي او

اخذ دفترچه – كپي دفترچه-معرفي نامه –
وساير مدارك توسط پذيرش

گرفتن پرينت برگ پذيرش از سيستم و
ثبت آن در دفتر پذيرش

ارجاع بيمار
به بخش
مربوطه جهت
بستري شدن
همراه با
پرونده
بستري
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بستري بدون
وجه دريافتي

فرآیند ترخیص بیماران در بیمارستان جواداالئمه ( ع )
صدوردستورترخیص توسط پزشك معالج

جمع آوري پرونده توسط منشي وقت بخش

بیماران ترخیصي

بیماران فوتي

كنترل سربرگ اوراق پرونده از لحاظ تكمیل بودن
اطالعات هویتي بیمار توسط منشي وقت

جمع آوري سریع پرونده بمحض فوت بیماروخارج از
نوبت

پیگیري نوشتن خالصه پرونده وشرح حال توسط
منشي وقت

كنترل اوراق خالصه پرونده وشرح حال و شرح عمل
وبرگ بیهوشي ودستورات پزشك وگزارش پرستاراز
لحاظ مهر -امضاء – كد عمل توسط منشي وقت

گرفتن جواب آزمایشات از
آزمایشگاه
گرفتن گزارش و
رادیوگرافیهاازرادیولوژي

كنترل برگ لوازم مصرفي اطاق عمل از لحاظ تكمیل
بودن و داشتن مهر وامضاء جراح توسط منشي وقت

ثبت پرونده هاي تكمیل شده
د ردفتر تحویل پرونده

ارسال نسخه دارویي به
داروخانه

ارسال پرونده به واحد
ترخیص مدارك پزشكي

ثبت نسخه دارویي در
كامپیوترداروخانه

ثبت پرونده در كامپیوتر واحد
ترخیص مدارك پزشكي

گرفتن پرینت دارویي
درداروخانه

زدن مهر ترخیص روي
پرونده در مدارك پزشكي
تحویل دادن پرونده طبق دفتربخش به
حسابداري درآمد
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كنترل اوراق خالصه
پرونده وشرح حال و
شرح عمل وبرگ
بیهوشي ودستورات
پزشك وگزارش
پرستاراز لحاظ مهر-
امضاء – كد عمل توسط
منشي وقت

تحویل گرفتن پرونده طبق دفتربخش
توسط حسابداري درآمد
کنترل پرونده
مواردی از قبیل :کامل بودن اوراق -مهر و امضاء پزشک -جراح –ساعت شروع و خاتمه بیهوش -کد عمل -تاریخ ترخیص -و....

مشخص نمودن وضعیت پرونده از لحاظ
نحوه پرداخت آزاد یا بیمه
بیمارآزاد است

بیمار بیمه است

چک نمودن گزارش
بیمه
گزارش بیمه ندارد

گزارش بیمه دارد

مراجعه به کارشناس مربوطه
بیمه جهت اخذ گزارش
گرفتن گزارش بیمه از
کارشناس مربوطه

ضمیمه نمودن گزارش
به پرونده

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

شروع عملیات آنالیز پرونده ها

محاسبه هزینه قابل پرداخت توسط بیمار

طلبکاری بیمار و استرداد وجه

بدهکاری بیمار و دریافت وجه

پرنمودن فرم استرداد وجه توسط مسئول
حسابداری درآمد و امضاء آن

صدور قبض کامپیوتری مبلغ قابل پرداخت
توسط بیمار

تائید فرم توسط مدیریت بیمارستان

ارجاع همراهی با قبض کامپیوتری به
صندوق جهت نوشتن فیش بانکی
4

تائید فرم توسط رئیس حسابداری
بیمارستان

داشتن توان پرداخت و
مراجعه به بانک

نداشتن توان پرداخت و
مراجعه به مددکاری

صدور چک توسط حسابداری بیمارستان

واریز پول به بانک و
اخذ رسید بانکی

برآورد میزان پرداخت
توسط مددکاری
واریز پول به بانک و
اخذ رسید بانکی

مراجعه به بانک و دریافت
وجه

تحویل فیش بانکی به حسابداری درآمدجهت ثبت در
پرونده بیمار
دادن برگه ترخیص توسط حسابداری درآمد به
همراهی بیمار جهت ترخیص بیمار از بخش
تحویل برگه ترخیص به منشی بخش

اطالع به بیمار و تعویض لباس بیمار

اطالع به نگهبانی بخش جهت ترخیص بیمار

خروج بیمار از بخش
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توضيحات:
 كارهاي ذيل توسط واحد حسابداري درآمد صورت پذيرد.



 .1تحويل گرفتن دفترچه هاي بیمه از پذيرش طبق دفاتر مربوطه
 .2جدا نمودن كپي و درصورت لزوم دوبرگ دفترچه و نگهداري آنها در حسابداري درآمد
 .3تحويل دفترچه به كارشناسان بیمه جهت رويت بیماران
 .4اخذ گزارشات بیمه از كارشناسان بیمه و همچنین اخذ دفترچه هاي مشكل دار از
كارشناسان
 .5الصاق كپي دفترچه ودو برگ دفترچه به گزارش بیمه هر بیمار
 .6پي گیري جهت رفع مشكالت بیماراني كه دفترچه آنها بداليل مختلف دچار مشكل مي
شود.
 .7گزارش موارد مشكل دار به منشي وقت بخش وهمچنین مددكار مربوطه جهت برطرف
نمودن مشكل بیمار
 .8پیگیري نتیجه اقدامات منشي ها و مددكاران براي رفع نقص
كارهاي ذيل توسط واحد مددكاري بايد درارتباط با پذيرش بیماران صورت گیرد
 .1گرفتن لیست بیماران آزادي كه در  24ساعت گذشته بستري شده اند از پذيرش
 .2مشخص نمودن وضعیت بیماران الكتیوي كه هزينه الزم براي بستري شدن را ندارند و
صدور دستور بستری پس از انجام کارهای مورد نیاز در ابتدای بستری
 .3پي گیري موارد بیماراني كه دفترچه هاي آنها مشكل دارند واز حسابداري درآمد به
مددكاري ارجاع داده مي شود.

لیست كارهايي كه بايد براي توجیه شدن پزشكان وپرسنل پرستاري ومنشي بخش بايد انجام
پذيرد تاچرخه پذيرش وترخیص بهتر انجام پذيرد.
 .1تهیه جزوه آموزشي براي منشي بخشها وتدوين شرح وظايف منشي ها وهماهنگي با
خدمات پرستاري
 .2لزوم تحويل بیمار وپرونده اورژانس توسط مامور به بخش مربوطه جهت بستري شدن
 .3مشخص نمودن شرايط گرفتن امانت توسط حسابداري درآمد ( امانت باید فقط از یک کانال
باشد حسابداری بیمارستان یا حسابداری درآمد تحت نظر حراست بیمارستان)
 .4مشخص نمودن وضعیت نوشتن خالصه پرونده دربخشها(هماهنگي با گروه هاي
آموزشي)
 .5اطالع رساني به پزشكان وپرستاران ومنشي بخشها جهت ترخیص بیماران از ساعت 13
به بعد
 .6تاكید به بخشها مبني برجمع آوري سريع پرونده بیماران فوتي ومشخص نمودن سريع
تكلیف اينگونه پرونده ها
 .7متمركز شدن پذيرش آزمايشگاه ها و جوابدهي متمركز
 .8ارسال تائید پاتولوژي توسط واحد حسابداري وبعد ارسال نمونه به آزمايشگاه پاتولوژي
 .9آگاه نمودن پزشكان از هزينه اقدامات انجام شده براي بیمار
 .10برقراري شبكه بین داروخانه وحسابداري درآمد جهت گرفتن پرينت دارويي در حسابداري
درآمد
 .11صدور اطالعیه در مورد مدارک الزم جهت بستری نمودن بیماران
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