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 )بیماران بستری(چک لیست پایش کسورات بیمارستانی

 بستری عادی

موردی  خیر بلی موضوع ردیف

 نداشت
 توضیحات

     دستور بستری توسط پزشک نوشته شود 1

     دستور بستری تاریخ داشته باشد 2

کلیه اقدامات  در شرح وظایف پزشک باشد.)متخصص رادیولوژی   3

 نمی تواند بیوپسی کند(

    

     دستور پزشک الزم است.VIPجهت بستری تختهای 4

 جهت بستری تختهای ایزوله) با دلیل( دستور پزشک الزم است. 5

 
    

     تشخیص اولیه ثبت شده است 6

     دستور ترخیص توسط پزشک تکمیل می باشد 7

     خالصه پرونده مکتوب می باشد 8

     تشخیص نهائی ثبت شده است 9

     کلیه اقدامات درمانی درج شده است 10

     تشخیص های افتراقی ثبت شده است 11

 هتلینگ

تعرفه انتقاالت  بیمار از بخش اورژانس وعادی به بخشهای ویژه وبالعکس  12

 درست می باشد
    

     تعداد تخت روزها درست محاسبه شده است 13

     درجه ارزشیابی بیمارستان موجود است. 14

 مشاوره

     دستور پزشک درخواست کننده موجود باشد. 15

     مهر وامضا هر دو پزشک موجود است 16

     شرح مشاوره پزشک درخواست کننده وجود دارد. 17

     تاریخ مشاوره درج شده است 18

     تعداد مشاوره درست ثبت شده است 19

     رعایت شده است.سقف تعداد مشاوره در هم گروه وغیرهم گروه  20

 ویزیت

     مهروامضا پزشک ضمیمه می باشد 21

     تعداد ویزیت ها درست محاسبه شده است.HISدر سیستم  22

     تاریخ ویزیت وجود دارد 23

     درست ثبت شده استHISنام پزشک ویزیت دهنده در  24

 حق العمل

     استصحیح درج شده Kطبق کتاب ارزشهای نسبی تعداد  25

     کد درخواستی با شرح عمل انطباق داشته باشد 26

     درصد کدهای جراحی رعایت شده است 27
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موردی  خیر بلی موضوع ردیف

 نداشت

 توضیحات

     ،رینوپالستی(TLشرط تعهد بیمه رعایت شده است)مانند 28

     شرح عمل کامل وجامع مطابق با قوانین خاص نوشته شده است 29

کدهای متفاوت درخواستی که همگی در یک کد مستتر باشد وجود  30

 تداشته باشد

    

     کدهای متفاوت بر اساس کتاب تعرفه محاسبه شده است 31

     شرح عمل توسط کمک جراح مهر وامضا شده است 32

 بیهوشی

     برگه بیهوشی موجود است 33

34 Kپایه بیهوشی درست درج شده است     

پزشک متخصص بیهوشی ساعت وزمان بیهوشی وخاتمه آن را درست  35

 درج نموده است

    

     مهر وامضا پزشک بیهوشی درج شده است 36

شرح کامل بیهوشی )درج کدهای تعدیلی اعم از شرایط ،سن  37

 بیمار،ریکاوری،زمان و...(

    

 دارو ولوازم اتاق عمل

     شده استتعداد صحیح توسط کاربر درخواست  38

     داروها صحیح ثبت شده است HISدر سیستم  39

     دالیل استفاده داروهای خاص در گزارش ذکر شده است 40

     شرط تعهد دارو توسط بیمه رعایت شده است 41

 دارو ولوازم  بخش

     دارو به تعداد درست درخواست شده است 42

     پزشک مطابقت داردتعداد درخواستهای دارو با دستور  43

     تعداد درخواستهای دارو با گزارش پرستاری مطابقت دارد 44

     دستورات تلفنی توسط پزشک مهر وامضا شده است 45

درخواست شده  HISتوسط پرستار در سیستم Tell orderداروی  46

 است

    

     در گزارش پرستاری ثبت شده استTell orderداروی  47

     توسط پزشک درج ومهر وامضا شده استStanding orderداروهای  48

     شدن ارجاع داده شده استDCداروها در صورت  49

     داروها حین ترخیص بیمار ارجاع داده شده است 50

     داروها توسط پزشک به تفکیک وتعداد درج شده استcprدر 51

درست درخواست شده HISداروها توسط پرستار در سیستم cprدر 52

 است

    

 تصویر برداری

 درخواست پزشک موجود می باشد 53
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موردی  خیر بلی موضوع ردیف

 نداشت

 توضیحات

     مهر وامضا مسئول فنی ضمیمه می باشد 54

     ریپورت موجود است 55

     انجام گرافی وسنو واسکن و..با دستور پزشک مطابقت دارد 56

     بصورت درست درخواست شده استتعرفه  57

 بستری)آزمایشگاه(

     درخواست پزشک وجود دارد 58

     درخواست پزشک به تفکیک موجود است 59

     مهر وامضا مسئول فنی درج شده است 60

     تعرفه درست محاسبه شده است 61

     شرط تعهد ودرخواست قیمت رعایت شده است HISدر سیستم  62

تائید پرستار مبنی بر انجام آزمایش درخواست شده توسط پزشک  63

 معالج در گزارش پرستاری

 

    

     آزمایشهای مجاز توسط ماما درست درخواست شده است 64

 فیزیوتراپی

     دستور پزشک موجود است 65

     شرح فیزیوتراپی موجود است 66

     مهر وامضا پزشک درج شده است 67

ناحیه فیزیوتراپی 2جلسه و 10هربیمارمدارک به بیمه تنها جهت  68

 درخواست شده است

    

     واحد طبی درخواست شده است 20برای پرداخت هرناحیه تاسقف  69

     تاریخ هر فیزیوتراپی موجود است 70

     مدت زمان فیزیوتراپی موجود است 71

     تعداد کل جلسات ونواحی تحت درمان موجود است 72

تعیین روش واعمال خدمات فیزیوتراپی منحصرا توسط پزشک  73

ارتوپد،مغز واعصاب،جراحی عمومی،جراحی مغز واعصاب ،متخصص 

 توانبخشی ومتخصص داخلی درخواست شده است

    

 نوارقلب

     دستور پزشک موجود است 74

     قیمت گذاری صحیح می باشد. 75

     تفسیر نوار قلب موجود است 76

 خدمات غیر جراحی)استرپتوکیناز(

     دستور پزشک موجود است 77

     ثبت شده استHISتوسط پرستار در سیستم  78

     مهر وامضا دارد 79

     در گزارش پرستاری ثبت شده است 80
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موردی  خیر بلی موضوع ردیف

 نداشت

 توضیحات

     تاریخ درج شده است 81

 خدمات غیر جراحی)اکو(

     دستور پزشک موجود است 82

     ثبت شده استHISتوسط پرستار در سیستم  83

     مهر وامضا دارد 84

     تاریخ درج شده است 85

     در گزارش پرستاری ثبت شده است 86

 خدمات غیر جراحی)فتوتراپی(

     دستور پزشک موجود است 87

     مهر وامضا دارد 88

     ثبت شده استHISتوسط پرستار در سیستم  89

     در گزارش پرستاری ثبت شده است 90

     تاریخ درج شده است 91

 (CVP Lineخدمات غیر جراحی)

     دستور پزشک موجود است 92

     مهر وامضا دارد 93

     ثبت شده استHISتوسط پرستار در سیستم  94

     استدر گزارش پرستاری ثبت شده  95

     تاریخ درج شده است 96

     حاوی شرح عمل می باشد 97

 (LPخدمات غیر جراحی)

     دستور پزشک موجود است 98

     مهر وامضا دارد 99

     ثبت شده استHISتوسط پرستار در سیستم  100

     در گزارش پرستاری ثبت شده است 101

     تاریخ درج شده است 102

 مایع آسیت،مایع پلورو....(Tapجراحی ) خدمات غیر

     دستور پزشک موجود است 103

     مهر وامضا دارد 104

     ثبت شده استHISتوسط پرستار در سیستم  105

     در گزارش پرستاری ثبت شده است 106

     تاریخ درج شده است 107

     گزارش در برگه پاتولوژی موجود است 108

 پرستار

     درخواست شده استHISدارو طبق دستور پزشک در  109

     دارو طبق دستور پزشک در گزارش پرستاری درج شده است 110
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موردی  خیر بلی موضوع ردیف

 نداشت

 توضیحات

 منشی

     سربرگ پرونده ها کامل می باشد 111

     دفترچه بیمار دارای تاریخ اعتبار می باشد 112

سال است دفترچه عکسدار می 2فردبستری باالی در صورتی که  113

 باشد

    

     قسمتهای مرتبط با اثر انگشت ها کامل می باشد 114

در صورت نیاز به مدارک خاص جهت تائید بیمه )مثال (شناسنامه  115

 ضمیمه می باشد

    

     جواب کلیه آزمایشات ضمیمه می باشد 116

     ها ضمیمه می باشدجواب کلیه اسکن ها وریپورت  117

 پذیرش وترخیص

     کل پرونده دورو کپی گرفته شود 118

قیمت ها حتی اگر بصورت خودکار توسط سیستم محاسبه می شود نیز  119

 توسط کاربر محاسبه گردد.
    

     قیمت کیف همراه درست درج گردد. 120

)کلونوسکوپی اگر مبلغ خدمت روز اول دو برابر ویزیت باشد  121

 ،آندوسکوپی(ویزیت انروز به پزشک تعلق نگیرد.
    

     مشاوره های پزشک قانونی آزاد حساب شود. 122

     از مشاوره سوم هم گروه  به بعد جهت بیمار درخواست ویزیت شود. 123

 گلوبال

برگ معرفی نامه بیمارستانی توسط کارشناس ناظر بیمارستانی مهر  124

 گردیده استوامضا 

    

خط خوردگی ،الک گرفتگی ومخدوش بودن مشخصات بیمار در روی  125

 برگه معرفی نامه وجود ندارد

    

     برگ معرفی نامه بیمارستانی کاربنی یا کپی نمی باشد 126

مشخصات موجود روی برگه معرفی نامه وکپی دفترچه بیمه مغایرت  127

 ندارد

    

      

      

 

 


