
 
 

 پذيرش بيمارستان شهداي يافت آبادواحد
 

 انم معصومھ حیدري ول واحد سركارخمسئ
 

 : شرح وظایف مسئول پذیرش 
 .سب دستور وبرنامه كاراز سرپرست مربوطهك -۱
 .رعايت ضوابط تدوين شده جهت تكريم ارباب رجوع وجلوگيري از اتالف وقت مراجعين  -۲
 . وهماهنگي با سوپروايزر باليني بيمارستانتماس با بخشها جهت تخصيص تخت به بيماران بستري -۳
 .رخصي وجابجايي پزشكان به مراجعين ،كاركنان واحد پذيرش وساير واحد هاي مربوطه اطالع رساني م -۴
 .اخذ رضايت آگاهانه جهت درمان واعمال جراحي از بيماران با درنظر گرفتن جنبه هاي قانوني -۵
 . سازمانهاي بيمه گر طرف قرارداد  خواسته شده از سوي  كليه مواردرعايت -۶
 . كلينيك جهت تكريم ارباب رجوع وجلوگيري از سرگرداني مراجعين راهنمايي وارجاع صحيح بيماران -۷
 ثبت وقت اعمال جراحي در سيستم رايانه اي وتوجيه بيماران براي تهيه مدارك الزمه براي عمل -۸
 .تشكيل پرونده اورژانس جهت بخش زايشگاه واورژانس  كنترل تكميل و -۹

 .هي آنهاتحويل گرفتن پرونده كنسل شده از واحد ترخيص وساماند -۱۰
 .كان وتهيه گزارش به مسئول مربوطهكنترل رعايت استانداردهاي برگه دستور بستري وهماهنگي با پزش -۱۱
 .هماهنگي امور جاري با واحد ترخيص ،درآمد ،بيمه گري جهت راهنمايي مراجعين  -۱۲
 .نظر خواهي ورفع شكايات مراجعين وكسب رضايتمندي مراجعين وپرسنل  -۱۳
 .ماهيانه به رئيس اداره مدارك پزشكي  كتبيارائه گزارش عملكرد -۱۴
 .مميزي پرونده بيماران مرخص شده  -۱۵
 .انجام كليه امور محوله از سوي سرپرست مربوطه  -۱۶
 

 :شرايط بهره برداري از واحد پذيرش بيماران
 )نوبت دهی(اخذ شماره براي درمانگاه ها  

  . شروع مي شودصبح ۳۰/۷ شماره دهي ازساعت  .دراجعه نمائي م بيمارستان صبح به پذيرش روزانه اخذ شماره بايدبراي •
  . برگ دفترچه بيمه راكنترل كنيد ۲قبل ازمراجعه به بيمارستان اعتبار دفترچه بيمه راكنترل ونيز داشتن حداقل •

 .جابجايي و مرخصي پزشكان ، به شما مراجعين محترم است مسئول درمانگاه موظف به پاسخگويي •
 وساير شرايط   داده شودبه بيمار را داد ،به قسمت پذيرش صبح مراجعه فرماييد تاوقت عملزماني كه پزشك دستور بستري  •

 .يمومدارك الزمه درموقع بستري را براي شماتوضيح ده
،كپـي شناسـنامه كـه مـسئول        زمان مراجعه جهت بستري شدن به همراه داشتن كليه مدارك وآزمايشات ،كپي دفترچه بيمـه                 •

 ۲۴۳داخلي ۶۶۷۸۳۱۲۰-۸درصورتيكه سوالي داشتيد با شماره تلفن.(عمل  به شما گفته الزامي استهنگام وقت دهي پذيرش به 
 ).تماس بگيريد

ـ                              *   ددر صورتیکه تحت پوشش هیچ بیمه اي نیستید، می توانید  خـود وخـانواده اتـان را بیمـه کنیـد ،درایـن مـورد میتوانیـد از واح
 .مقررات بیمه ایرانیان را براي شما توضیح دهندمایید تا ر سوال ف)سرکارخانم علیرضایی(مددکاري

 
  :قوانین بستري دربخش*

 .کنندبایدکارت شناسایی عکس دار معتبر به همراه داشته باشند  سال که براي بستري به پذیرش مراجعه می18بیماران باالي  - 1



 .حضور قیم قانونی بیمار الزامی استاجد پدري ی سال ،حضور پدر ودر صورت نداشتن پدر ،18درزمان بستري افراد زیر  -2
 . ، همراه خود بیاورید...  قبل از بستري هرگونه آزمایش ،عکس رادیولوژي ،نوار قلب و-3

 .لزامی استاگواهی طالق /  در صورتی که مادر قیم فرزند خود می باشد ،داشتن مدارك قیومیت وگواهی فوت همسر-4
 اورژانس مراجعه   به قسمت پذیرش "حتما)30/7قبل از ساعت (بل از شروع کار شیفت صبح مراجعه کرده اید درصورتی که دستور  بستري دارید ،و ق-5

 ).دیینماودستور بستري خود را تحویل منشی اورژانس 
 .  الزامی استشناسنامه حضور همسر با  وعمل وازکتومی براي مردان، در خصوص عمل هاي زنان-6
 .)به غیر از موارد اورژانسی(ل ،براي بستري باید ازواحد خود معرفینامه بیمارستانی بیاورند پرسنل شرکت ایران خودرو دیز-7
 . بیماران تحت پوشش کمیته امداد، براي بستري باید ازکمیته امداد شهر یا شهرستان خود معرفینامه بیاورند -8
 به همراه داشتن دستور بستري ممهور به مهر بیمارستان و برگه شرح حال براي بیمارانی که بیمه درمانی نیروهاي مسلح دارند براي بستري شدن باید با -9

 .گرفتن معرفینامه از ستاد نیروهاي مسلح اقدام کنند
در هنگام   مراجعین تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی که  زیر دو سال بوده ودفترچه بیمه آنها فاقدعکس است، ارائه دفترچه بیمه مادر یا پدر         -10

 .شدن الزامی استبستري 
 

 :صدور گواھي تولد*
هـر دو الزم   پدر ومادرنوزاد ، ملی اصل شناسنامه وکارتبا تبریک به مناسبت تولد فرزند تان به اطالع می رساند جهت دریافت برگه والدت ارائه   

  .است
                                                  

 درمانگاهها*
– جراحي عمومي - داخلي اعصاب  – روانپزشكي – طب فيزيكي – زنان وبارداري – ارتوپدي –اطفال  – چشم – عفوني –داخلي 

طـب  – تنظـيم خـانواده      - قلـب  – درمانگـاه ديابـت      –  فيزيـوتراپي     - تغذيه ورژيم درماني     –) كليه ومجاري ادراري  (اورولوژي  
 .ورزشي،طبق برنامه داير است

 واحد هاي تشخیصی درمانی *
 

 شنوايي – بينايي سنجي – نوارچشم - نوار مغز– نوارعضله وعصب – نوارقلب – تست ورزش – اكو – سونوگرافي –– راديو لوژي
   – آندوسكوپي – اسپيرومتري – پاتولوژي – آزمايشگاه – داروخانه –سنجي 

 :بخشهاي بستري
يك تخت وت اختصاص به اطفال دارد تخ۴تخت كه از اين تعداد ۳۴  با وزنانداخلي وجراحي مردانبخش بيمارستان داراي 

 تخت ۵ تخت و همچنين۲۰ دارايزايشگاهبخش  .يك تخت به بيماران ايزوله خانم اختصاص داردو  مردان مختص بيماران ايزوله
 .مي باشد  تخت زايمان۲ليبرو

 .تخت ريكاوري۳ تخت عمل و۴ عمومي بااتاق عمل 
تخت وبخش ۱۳با۲ تخت، بخش آي سي يو ۶ با۱ آي سي يوخت،بخش ت۱۵ با پست سي سي يو تخت،بخش ۱۲ با سي سي يوبخش 

 . تخت مي باشد۴سوختگي باآسي يو
 .  تخت۱۰ با حاد سوختگي–  تخت ۱۰ با مو دياليزه بخش

  تخت،۵ با ) تنفسي  حادمراقبتهاي مربوط به بيماران (بخش ايزوله تنفسي
 .  تخت۳تخت و اورژانس سوختگي با ۱۰ با  اورژانس عمومي

،عفوني ،چشم با رعايت جنس در بخش هاي گوش وحلق وبيني ،ارتوپديالزم به ذكر مي باشد بيماران باتشخيصهاي   •
 .داخلي وجراحي مردان يا زنان بستري مي شوند

 



 
 واحد بايگاني مدارك پزشكي •
 

 معصومه اكبريمسئول واحد سركارخانم 
 :شرح وظايف مسئول بايگاني

 . از واحد ترخيص كامل پروندهدريافت -۱
 .وراق اضافي از پرونده تنظيم اوراق پرونده بر اساس استاندارد وحذف ا-۲
 .الصاق پوشه براي هر پرونده وثبت شماره پرونده -۳
 . بايگاني صحيح پرونده در قفسه ها به روش ترمينال ديجيت-۴
 . تالش جهت رعايت اصول محرمانگي با رعايت اصول واگذاري پرونده بيماران-۵
 ...)منشي بخشها،(تورالعمل بيمارستان بازيابي وتحويل پرونده به درخواست كننده گان طبق قوانين ودس-۶
 . پيگيري جهت بازگشت پرونده هايي كه تحويل بايگاني نشده اند-۷
 . قبل از ارائه كپي پرونده ، احراز صالحيت فرد متقاضي و اخذ درخواست كتبي از درخواست كننده كپي پرونده -۸
 .ايگاني مدارك پزشكي وكنترل آن در زمان تحويل شمارش اوراق پرونده قبل از ارسال پرونده به خارج از فضاي ب-۹

 .وسيستم برق بايگاني ،كپسول هاي آتش نشاني  حصول اطمينان از سالم بودن سيستم اعالم حريق-۱۰
 . پاسخگويي به كليه مكاتبات ونامه هاي مراجع قانوني وذيصالح با هماهنگي رئيس اداره مدارك پزشكي -۱۱
 ).مطابق دستورالعمل بخشنامه ها(ه زمان امحا آنها فرا رسيده  مشخص نمودن پرونده هايي ك-۱۲
 . كنترل نهايي پرونده قبل از فايل ورفع نقايص آنها-۱۳
 . تهيه گزاش كتبي از عملكرد ماهيانه بايگاني مدارك پزشكي به رئيس اداره مدارك پزشكي -۱۴
 .سئول خدمات رعايت بهداشت وتنظيم برنامه غبارروبي از روي پرونده ها با م-۱۵
 .كارت خروجي. استفاده از كارت راهنماي بايگاني ،كارت جايگزين -۱۶
 ....)پرونده هاي بالتكليف ،كنسلي ،فراري و(نظارت وكنترل بر ورود وخروج تعداد پرونده ها-۱۷
 . پيگيري وكنترل تعداد پرونده هاي تشكيل شده با تعداد پرونده هاي تحويلي از واحد ترخيص-۱۸
 .در حيطه شرح وظايف شغلي جام كليه امور محوله طبق دستور مافوق ان-۱۹

 
 شرايط بهره برداري از امكانات واحد بايگاني

 چنانچه در حين درمان بيمار ،ولي يا وكيل قانوني او درخواست كپي از اوراق پرونده را داشته باشـد ،بايـد بـا مـسئول مـدارك پزشـكي                    -1
 .هماهنگ شود

 بيمـار  از كارت شناسـايي معتبـر     اخذپس از (  بايد اجازه نامه كتبي مناسب       پرونده بيمار  از) فتوكپي(تصوير  تهيه ن براي  پس از اتمام درما    – ۲
 .تكميل شود) ،ولي يا وكيل قانوني او

 . از بايگاني خارج نمي شود بيماران پس از ترخيص بيمار كه پرونده تحويل  بايگاني شد، پرونده-۳
به درخواست كتبي مراجع قضايي وپس از برگ شمار كردن آن وتهيه  كپي كليه اوراق ، توسط نامه رسان بيمارستان          پرونده بيمار فقط بنا      -۴

تحويل دبيرخانه  مراجع قضايي شده و درقبال آن رسيدوامضا دريافت مي شودوسپس طبق سيستم تعقيب وپي گيري مراتب وصول را دنبال                  
 .خواهد كرد

 .حق مطالعه پرونده اشان را دارند )شناسنامه عكس دار،كارت ملي ،گواهينامه ،پاسپورت ( شناسايي معتبر بيماران پس از ارائه كارت-۵
دسترسي ساير كاركنان يك مركز درماني ودوستان بيمار به پرونـده ،بـدون   . دسترسي هرفرد ديگر به پرونده بيمار به اجازه بيمار نياز دارد  -۶

 .حقي براي دسترسي به پرونده ندارند"اجازه بيمار مجاز نيست وآنها معموال
 


