إجراءات دخول المستشفى
الوقت ال ُمتوقع

1
امر الدخول

• يتم ادخال المريض الى المستشفى بناء على امر ادخال الكتروني من الطبيب عن
طريق العيادات الخارجية

2
مراجعة قسم االدخال

• مراجعة شعبة االدخال الستكمال اجراءات الدخول اذا كان الدخول في نفس اليوم
• مراجعة المريض شعبة االدخال حسب الموعد المحدد له من قبل الطبيب
• تسليم ورقة امر االدخال لموظف االدخال لتحديد وقت استالم امر الدخول ودرجة
التأمين

3
مراجعة لجنة التنسيق

اذا كان تامين المرضى وزارة الصحة ،والديوان واعفاء الرئاسة مراجعة لجنة التنسيق

4
حجز غرفة المريض

حجز الغرفة حسب درجة التامين ان توفرت

 10دقائق

 20دقيقة

5
 15دقيقة

المحاسبة
6
اجراءات الدخول و ادخال البيانات

• ارسال المريض/ذويه الى المحاسبة
• التاكد من صالحية التامين و سريانه و دفع مبلغ التامين اذا لزم ذلك و تدوين
المشروحات الخاصة بالمحاسبة
• سيتم إبالغ الطابق  /القسم المقرر عليه اإلدخال من قبل موظف االدخال  ،لتجهيز
السرير
• ادخال بيانات المريض و تحديثها حسب الوثائق الشخصية و الثبوتية

 10دقائق

7
االقرارات و التفويضات
 5دقائق

8
اسوارة المريض

• توقيع المريض على اقرار الدخول بعد التاكد من اطالعه و فهمه لبنود االقرار
• تعبئة نموذج وصي لغاية تفويض اشخاص عن المريض للتوقيع على التفويضات و
اخذ معلومات عن المريض في حال عدم تمكن المريض من التوقيع خاصة للمرضى
القصر و الغير بالغين و االطفال

• تسليم المريض اسوارة التعريف بالمريض مكتوب عليها اسم المريض من ثالث
مقاطع و رقم ملفه و اسم الطبيب و التاكد من لبس المريض لالسوارة

 5دقائق

9
حقيبة احتياجات المرضى

• اطالع المريض على الئحة الحقوق و الواجبات و نشرة غسل االيدي و اعالم
المريض بان هناك بعض الخدمات التي يقدمها المسشتقى (االستشارة الدينية )
• تسليم المريض  /ذويه حقيبة احتياجات المرضى

 20دقيقة

10
الدخول الى الطابق
الوقت
االجمالي
المتوقع
1:25

مالحظة

• ارسال المريض الى الطابق  /القسم المدخل اليه بعد االتصال مع الطابق و اعالمهم
بالدخول
• مرافقة المرضى من كبار السن والعجزة ممن ال يوجد معهم مرافق بواسطة عامل
النقل  /موظف االدخال

• يرجى قراءة التعليمات الواردة في اقرار الدخول و فهم مضمونها و االستفسار عنها
في حال عدم وضوحها
• المرضى الذين لديهم كتب اعفاء ديوان ملكي يتم دخولهم فقط في الدرجة الثالثة

