
ترخیص هایاصول پذیرش و 

بیمارستانی

علی محمد علی محمدی

متخصص پزشکی قانونی و مسمومیت ها

مدیره انجمن علمی پزشکان قانونی ایرانعضو هیات 
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بیمار اندیکاسیون بستری دارد ولی رضایت به بستری نمی دهد

اندیکاسیون بستری ندارد به زور می خواهد بستری بشود

مرخص شده و باید بیمارستان را ترک کند ولی نمی رود.

هنوز مرخص نشده و باید بماند، نمی ماند، می خواهد برود

بدون اطالع به کادر درمان از بیمارستان فرار کرده است

بعد از درگیری با نگهبان بیمارستان فرار کرده است
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مشکل
پذیرش یا عدم پذیرش بیمار اورژانس

پذیرش یا عدم پذیرش بیمار غیر اورژانسی

علی رغم اندیکاسیون بستریدرخواست بستری توسط بیمار یا بستگان

عدم ترخیص بعد از بهبودی

عدم رضایت به انجام درمان

ترخیص با رضایت شخصی

 فرار از بیمارستان
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پذیرش یا عدم پذیرش بیمار اورژانس

منشور حقوق بیمار

 نظام پزشکیقوانین

 مجازات خودداری از کمک به مصدومان و رفع مخاطرات جانیماده واحده

4



منشور حقوق بیمار

:پذیرش بیمار

12-1) بدون توجه به تأمین (اورژانسی)ضروری و فوری هایمراقبتدر ،

ریف بر اساس ضوابط تع( الکتیو)در موارد غیر فوری . آن صورت گیردهزینۀ

.شده باشد

13-1 ) ارائۀدرصورتی که، (اورژانسی)ضروری و فوریهایمراقبتدر

خدمات ارائۀخدمات مناسب در مرکز مبدأ، ممکن نباشد، الزم است پس از 

.ضروری و توضیحات الزم، زمینۀ انتقال بیمار به واحد مجهز فراهم شود
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حرفه آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و

ای شاغالن حرفه های پزشکی و وابسته

 ی پزشکی مکلفند در موارد فوریتهای پزشکحرفه هایشاغالن -27 ماده

.اقدامات مناسب و الزم را برای نجات بیمار بدون فوت وقت انجام دهند
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قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومان و رفع مخاطرات جانی

هر کس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی -1:ماده واحد

ا اعالم مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران ی

آن فوری به مراجع یا مقامات صالحیت دار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه

ان شود بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه خود او یا دیگرجلوگیری کند 

ه و با  وجود استمداد یا داللت اوضاع  و احوال بر ضرورت کمک از اقدام ب

....  این امر خودداری نماید، به حبس 
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پذیرش یا عدم پذیرش بیمار غیر اورژانسی

 با عمل یا اقدام  ضروریالکتیوبیمار

 با اقدام غیر ضروریالکتیوبیمار
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علی رغم درخواست بستری توسط بیمار یا بستگان

اندیکاسیون بستری
ون را اندیکاسی. اندیکاسیون ندارد نیاز به بستری نیست حتی اگر اصرار شود

.پزشک تعیین می کند

 برای رسیدن به عدم اندیکاسیون شرح حال و معاینه کامل و در صورت نیاز

دیکاسیون پاراکلینیک های تشخیصی صورت گرفته و با مستندات علمی نداشتن ان

.بستری تعیین می شود

 متهم مباالتیدر صورتی که مستند سازی کامل نباشد ممکن است پزشک به بی

.گردد
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اصول کلی ترخیص
بهبودی بیمار و امکان ترخیص بیمار از نظر وضعیت بالینی1.

انجام شدن مشاوره های ضروری2.

آماده شدن آزمایشات و پاراکلینیک و رویت آن توسط پزشک3.

تایید ترخیص از سرویس های دیگر4.

آخرین ویزیت قبل از ترخیص بیمار و اعالم ترخیص به بیمار یا همراه وی5.

بررسی امکان ترخیص بیمار بر اساس شرایط بعد از ترخیص6.

طه نوشتن دستور ترخیص، خالصه پرونده و نظارت بر تکمیل فرم های مربو7.

جهت ترخیص
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بهبودی بیمار و امکان ترخیص بیمار از نظر وضعیت

بالینی

توجه به حال عمومی 1.

خطرات بیرون بیمارستان برای بیمار2.

در کودکان، افراد ناتوان و محجور آیا امکان مراقبت وجود دارد یا نه؟3.

در بیماران روانی احتمال آسیب به خود و دیگران 4.

....امکان تهیه دارو، فیزیوتراپی ،پانسمان، استراحت بعد از درمان و5.
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انجام شدن مشاوره های ضروری

و تایید ترخیص از سرویس های دیگر

روانپزشکی1.

داخلی2.

جراحی3.

مغز و اعصاب و جراحی مغز و اعصاب 4.

...و 5.
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آماده شدن آزمایشات و پاراکلینیک و رویت آن توسط 

پزشک

رویت گرافی1.

آزمایشات 2.

پاسخ مشاوره ها3.

...و4.
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یص آخرین ویزیت قبل از ترخیص بیمار و اعالم ترخ

به بیمار یا همراه وی

(جراحی)ترخیص با شرایط از قبل تعیین شده 1.

ترخیص تلفنی2.

(تغییر پزشک) ترخیص با پیش آگهی قبلی 3.

ی خونریز) ترخیص بدون توجه به وضعیت بالینی بیمار 4.

(داخلی
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بررسی امکان ترخیص بیمار بر اساس شرایط بعد از

ترخیص

شرایط نگهداری در منزل 1.

امکانات ویژه2.

دسترسی به موارد اورژانسی3.

دسترسی به پزشک برای پیگیری درمان4.
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اهمیت خالصه پرونده

مانند

پیگیری درمان و مراجعه بعدی

رِژیم غذایی

فعالیت و استراحت

عالیم هشدار و...

ثبت وضعیت اولیه1.

اقدامات صورت گرفته2.

وضعیت بیمار هنگام ترخیص3.

داروهای بعد از ترخیص4.

مار توصیه های صورت گرفته به بی5.
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