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 خیر

 بله

 نحوه ترخیص

 دستور پسشکترخیص با  ترخیص با رضایت شخصی

 خیر

 ترخیص بیمار فوتی

 خروج بیمار

پرًٍذُ کبهل آیب 

 ؟است

تَاى بیوبر آیب 

 ؟داردتسَیِ 

 صذٍر دستَر ترخیص

 پسضک

 بله

 پرًٍذًَُضتي خالصِ 

 پسضک/ دستیبر پسضک

 ٍ تحَیل پرًٍذُ بِ هٌطی آهَزش بِ بیوبر ، ثبت گسارش پرستبری،کٌترل ترخیص

 پرستبر

  بِ بیوبرٍ دیگر هذارک تحَیل خالصِ پرًٍذُ تحَیل بِ دارٍخبًِ ٍ رفع ًَاقص، ، ٍ تکویل اٍراق پرًٍذُکٌترل 

 هٌطی

 حسببذاریتحَیل پرًٍذُ بِ 

 هٌطی

 هحبسبِ پرًٍذُ

 حسببذار

 ارجبع بیوبر/ ّوراُ بِ صٌذٍق

 هٌطی

صذٍر برگِ ترخیص 

 پس از تسَیِ حسبة 

 هسئَل صٌذٍق

تحَیل برگِ ترخیص بِ 

 هٌطی/ هسئَل بخص

 بیوبر/ ّوراُ

 ارجبع بیوبر/ ّوراُ بِ ٍاحذ هذدکبری

 / هٌطیهسئَل صٌذٍق

 پس از تخفیف صٌذٍقارجبع بیوبر/ ّوراُ بِ 

 هسئَل هذدکبری

 حیب ٍ خالصِ پرًٍذُاثبت گسارش 

 پسضک/ دستیبر پسضک

کٌترل پرًٍذُ، ثبت گسارش 

 تحَیل پرًٍذُ بِ هٌطی ،پرستبری

 پرستبر

 اقذام اصالحی هَرد ًیبز

 هٌطی

 تکویل فرم ترخیص بب رضبیت ضخصی

 بیوبر/ ٍلی قبًًَی

 کٌترل برگِ خرٍج

 حیي خرٍج بیوبر

 حفبظت فیسیکیپرسٌل 

:تبریخ ايلیه اثالغ 13/7/98  

:تبریخ آخریه ثبزوگری25/6/98  

:تبریخ آخریه اثالغ 13/7/98  

:تبریخ ثبزوگری ثعذی25/6/99  

PS/LM/04/00کذ سىذ: 
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 ثیمبران ترخیص ضىبسىبمٍ فرآیىذ

 13/7/98تبریخ آخریه اثالغ:  13/7/98تبریخ ايلیه اثالغ:  PS/LM/04/00کذ سىذ: 

 25/6/99تبریخ ثبزوگری ثعذی:  25/6/98تبریخ آخریه ثبزوگری:  اصلیوًع فرآیىذ: 

 َذف:

هوذیریت   تذاٍم سیر بْبوَدی،  جْتتَاًوٌذسبزی افسایص هطبرکت ٍ کبّص عَارض بیوبرستبًی، ب بارتقبء سطح سالهت ٍ کیفیت زًذگی بیوبر ٍ خبًَادُ 

 ، ارتقبی بْرُ ٍری بیوبرستبىٍ استفبدُ حذاکثری از ظرفیت ّبی تطخیصی ٍ درهبًی تخت ّبی هَجَد در بیوبرستبى

 اَذاف استراتژیک مرتجط:

یتوٌذی هراجعیي ٍ بیوبراى، افوسایص درآهوذ خوبلص بیوبرسوتبى ٍ     ارتقبء ٍ بْبَد هستور کیفیت خذهبت درهبًی، آهَزضی ٍ پصٍّطی، افسایص هیساى رضب

 ارتقبء بْرُ ٍری

 محذيدٌ فرآیىذ:
 بخص اٍرشاًس بخص ّبی بستری ٍ

 صبحت فرآیىذ:
   ، هذدکبر(حسببذاریترخیص)ٍاحذ ٍ  )هٌطی ّب ٍ سبیر کبرکٌبى(اطالعبت سالهت هذیریت ٍاحذکبرکٌبى پسضکبى، پرستبراى، 

 يريدی:
 ترخیص بیوبراىدستَر 

 خريجی:

 خبرج ضذُ از بیوبرستبىبیوبراى 

 وبظر فرآیىذ:

 بیوبرستبى، هذیر خذهبت پرستبریٍ هذیریت ریبست 

 مىبثع ي ملسيمبت:
اطالعوبت سوالهت ٍ حسوببذاری،     هوذیریت  ، کبرکٌوبى ٍاحوذ  ٍ حفبظت فیسیکی پبراکلیٌیک، پطتیببًیاًسبًی)پسضکبى، پرستبراى، سبیر کبرکٌبى ٍاحذّبی 

 بیوبراى(هذدکبر، 

فرم ترخیص بب رضبیت ضخصی، فرم گسارش احیوب، فورم هویوسی اٍراق پرًٍوذُ،     ، رایبًِ، آهَزش بِ بیوبر، فرم خالصِ پرًٍذُ، فرم پسضکیتجْیساتی)پرًٍذُ 

 (برگِ خرٍج بیوبر

 ضبخص َب:
 بیوبر ترخیصهیساى 

 اثالغ کىىذٌ: کىىذٌ:تصًیت  تبییذ کىىذٌ: تُیٍ کىىذٌ:

ٍاحذ بْبَد کیفیت بب هطبرکت 

 ،هسئَلیي ٍاحذّبی درهبًی

ٍ  هسئَل ٍاحذ اطالعبت سالهت

 حسببذاریهسئَل 

 اکبر هحسٌی

 (هذیر خذهبت پرستبری)
 تین هذیریت اجرایی بیوبرستبى

 دکتر بٌْبم هحوَدیِ

 )ریبست بیوبرستبى(
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 تعذاد ثیمبران ترخیص ضذٌضىبسىبمٍ ضبخص 

 28/2/98تبریخ آخریه اثالغ:  14/4/97تبریخ ايلیه اثالغ:  FO/LM/04/01کذ سىذ: 

 20/2/99تبریخ ثبزوگری ثعذی:  20/2/98تبریخ آخریه ثبزوگری:  اصلیوًع فرآیىذ: 

 گیری اوذازٌ ياحذ آيری جمع ديرٌ َذف معیبر ضبخص دامىٍ ضبخص عىًان

 تعذاد بیماران ترخیص شذه

 کلیِ بخص ّبی بستری

 بخص اٍرشاًس

 ٍاحذ هذیریت اطالعبت سالهت

 ٍاحذ حسببذاری

 تعذاد هبّبًِ -

 ضبخص تعییه مجىبی ضبخص مًضًع ضبخص وًع

 برًبهِ استراتصیک هذیریتی غیر ببلیٌی ببلیٌی پیبهذی فرآیٌذی سبختبری
برًبهِ بْبَد 

 کیفیت

 ضبخص اوتخبثی حیطٍ ضبخص کیفی اثعبد

 کبرایی اثربخطی رضبیتوٌذی ایوٌی
دسترسی 

 عبدالًِ

هَقع بَدى بِ 

 خذهبت
 عولکردی ای ًبهِبر اصلی فرآیٌذّبی

 ضبخص گیری اوذازٌ ي پبیص مسئًل
 آيری جمع مسئًل فرد

 دادٌ
 دَی گسارش وحًٌ دادٌ آيری گرد مىجع

 کیفیت بْبَد ٍاحذ
هسئَل آهبر اطالعبت 

 سالهت
HIS 

 دفبتر آهبر

 ٍ هسئَلیي بخص ّبی بستری

هسئَل آهبر  HIS اٍرشاًس، 

 بْبَد ٍاحذ اطالعبت سالهت

کویتِ پبیص ٍ سٌجص کیفیت

کویتِ تین کیفیت)تحلیل(

 هذیریت اجرایی)گسارش(

ضبخص تعریف  تعذاد بیوبراى ترخیص ضذُ در طَل یک هبُ 

ضبخص صًرت تعریف  در هذت یک هبُ ترخیص ضذُتعذاد بیوبراى  

ضبخص مخرج تعریف  - 

 بیوبراى ترخیص ضذُ در هذت یک هبُتعذاد  ضبخص فرمًل

 ضبخص تحلیل تىبية ثبزخًرد ارایٍ تىبية ثبزخًرد ارایٍ وحًٌ

 ِبًهبّ سِ هبِّ گسارش کتبی –برگساری جلسِ

 کىىذٌ تصًیت کىىذٌ تبییذ کىىذٌ تُیٍ

 تین هذیریت اجرایی بیوبرستبى ٍاحذ بْبَد کیفیت
 دکتر بٌْبم هحوَدیِ

 )ریبست بیوبرستبى(

 


