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بيماراني كه بصورت سرپايي، خود به اين واحد مراجعه مي نمايند مي بايست پس از مراجعه به واحد ترياژ از پرستار مربوطه-1

و به اتاق معاينه مراجعه نمايند به پس از معاينه توسط اينترن؛ كارت ترياژ را دريافت كرده با كارت بستري موقت يا و رزيدنت كشيك

شد صورت موقتي بستري و تشكيل پرونده بستري دائم خواهند با مراجعه به واحد پذيرش يا و .شده

و تشكيل پرونده-2 بيماراني كه با اخذ معرفي نامه از پزشكان محترم به اورژانس مراجعه مي نمايند با مراجعه به واحد پذيرش

.بستري دائم خواهند شد

و نيز اورژانس-3 پس از مراجعه به واحد مي بايست به وسيله آمبوالنس به مركز هدايت مي شوند، 115بيماراني كه از ساير مراكز

يا  و رزيدنت كشيك و به اتاق معاينه مراجعه نمايند پس از معاينه توسط اينترن ترياژ از پرستار مربوطه كارت ترياژ را دريافت كرده

با مراجعه به  يا و شدبا كارت بستري موقت به صورت موقتي بستري شده و تشكيل پرونده بستري دائم خواهند .واحد پذيرش
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ب و پس از تشكيل پرونده مستقيماً در خش مربوطه بستري اين بيماران بدون مراجعه به اورژانس ابتدا به واحد پذيرش مراجعه نموده

.خواهند شد
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و ممهورپس از ي وي مكتوب ي درمان بيمار، پزشك معالج بيمار، دستور ترخيص بيمار را در پرونده از. نمايدمي طي دوره پس

و پس از تسويه حساب، مجوز خروج بيمار در سه نسخه تكميل  ي بيمار، پرونده به واحد درآمد فرستاده مي شود تكميل اوراق پرونده

ي دوم به بخش مربوطه. يكي از نسخ نزد بيمار باقي مي ماند. مي گردد از نسخه ي خروج بيمار ي سوم، جهت اجازه و نسخه

شودارائهحد انتظامات بيمارستان به وا .مي



 اورژانس پذيرش

بيماران سرپايي
بيماراني كه معرفي نامه

از پزشك معالج دارند

بيماران اعزامي از ساير

و اورژانس 115مراكز
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