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روش اجرایی نحوه ارائه خدمات به بیماران 

 مجهول الهویه

 
 

 دانشگاه علوم پزشکي خدمات بهداشتي درماني  جهرم

  بهبودکیفیت -مرکز آموزشي درماني پیمانیه

 11/8/59  تاريخ بازنگری:

 يکسال بعد  تاريخ ابالغ:

 1 صفحه: تعداد

  روش پايش:ابزار و 

 مصاحبه

برنامه  و  گیرندگان خدمت مجهول الهويهشناسائي  :هدف

بیمارستان جهت ارائه حمايت های الزم به  ريزی اختصاصي در

 گیرندگان خدمت مجهول الهويه

پرستاران بخش  :)محدوده( دامنه

های بستری، پرسنل پذيرش، 

 مسئول حراست، سوپروايزرين
گردد که فاقد مدارک شناسايي معتبر است يا به داليلي اعم از کاهش سطح هوشیاری، مهجوريت و ... قادر به به فردی اطالق مي  تعاريف:

 دادن اطالعات معتبر نیست و همراهي که بتواند اين اطالعات را در اختیار قرار دهد، ندارد.

 

ددکاریمدیریت، مدیر خدمات پرستاری، سوپروایزرین، حراست، م مسئولیت ها و اختیارات:  
 

 روش اجرايي:

 .میشود پذيرش الهويه مجهول بیمار اورژانس پرستار ـ توسط1

 شود مي داده کد وی به مشخصات جای به پرونده شماره بر عالوه و شده داده پرونده تشکیل بیمار جهت پذيرش مسوول ـ توسط2

 آن وپرستار اورژانس پزشک توسط کار اين (میشود انجام درماني اقدامات تشخیص نوع به بسته باشد زنده بیمار صورتیکه در -3

 )میگردد انجام

 .میگیرد صورت مسئول نگهبان اورژانس توسط 110 پلیس به اطالع -4

 و هوشیاری صورت در و بهبودی صورت در) ای نشانه هر يا پوست رنگ پوشش( پرستاری گزارش در بیمار ظاهری وضعیت ثبت -9

 .میشود گرفته ببمار از الزم اطالعات فراموشي بیمار، عدم

 .میشود انجام پرسنل توسط آنها به رساني اطالع بیمار بستگان شناسايي صورت در -6

 فوت : درصورت
 بیمارستان  توسط وتلفن آدرس و مشخصات آورنده شخص از شناسايي کارت دريافت عدم صورت در و ها جیب بررسي -1

 .اورژانس میشوددريافت و طي صورت جلسه تحويل سوپروايزر 

 . میشود انجام سوپروايزر توسط 110 پلیس به اطالع -2

 .گردد مي خانه سرد تحويل جنازه -3

 شود مي تحويل ربط ذی مقامات طريق از قانوني پزشک به جنازه اداری مراحل طي از پس -4

 

 قوانین بیمارستان -استاندارد ملي اعتباربخشي مراجع:/منابع

 مستندات.مشاهده.مصاحبهمستندات مرتبط : 

 نام و سمت تصويب کننده:

 رياست-دکتر قهرمان بمانا

 نام و سمت تأيید کننده:

 مديربیمارستان -عبدالعظیم جوکار

 مديربهبودکیفیت-سهیالساماني جهرمي

 نام و سمت تهیه کننده/تهیه کنندگان:

 کارشناس دفتر بهبودکیفیت-الهام سلیماني

 ماعيمددکار اجت -نجمه مصلي نژاد

 مديربهبودکیفیت -مريم عدناني 

 


