
 دستورالعمل تکمیل فرمهای مددکاری اجتماعی

د توجه رموموارد زیر 2/97( S5و  S4)جهت تکمیل فرمهای مددکاری اجتماعی مندرج در پرونده بالینی بیمارخواهشمند است 

 قرار گیرد:

 رییس و نمایند ابالغ بیمارستانها همه به ها را دانشگاه فرم  درمان آمار معاونت و  اطالعات مدیریت ضرورت دارد واحد .1

 اطالعات و آمار جهت تکثیر و توزیع در بخشها. مدیریت واحد به بزند دستور بیمارستان

مددکار اجتماعی  ،فرمهای خام در ایستگاه پرستاری بخش اورژانس و کلیه بخشهای بستری نگهداری شده و در صورت نیاز .2

یافت و پس از تکمیل و مهر و امضا در پرونده بالینی بیمار شاغل در مرکز درمانی فرمهای مربوطه را از ایستگاه پرستاری در

 قرار می دهد.

( توسط مددکار مقیم اورژانس تکمیل و مهر و امضا خواهد شد. و  اژباالی فرم ارزیابی تخصصی) بخش تری قسمت .3

 قسمت خالی میماند.درصورتیکه بخش اورژانس در ساعت ورود بیمار فاقد نیروی مقیم و ثابت مددکاری اجتماعی باشد. این 

در برخی موارد که بیمار ترخیص شده ولی بنا به دالیلی بیمارستان را ترک ننموده است، دسترسی الزم برای ثبت اقدامات  .4

قسمت برنامه  پیگیری(برای مددکار اجتماعی ایجاد گردیده و پرونده بدون ثبت این قسمت بایگانی  مددکاری اجتماعی )در

 نشود.

مددکار اجتماعی  آمار فرمهای تکمیل شده بیمارستانها ، HISها در  تا قیل از استقرار فرمالزم است جهت گزارش گیری  .5

دیگری تحویل دفتر  در واحد نگهداری شده و یکی تهیه و پس از تایید دفتر پرستارینسخه  در دو  خود را به تفکیک بخش

 پرستاری گردد.

ها فقط مددکار اجتماعی شاغل در واحد  تکمیل آمده مسئول تکمیل فرمها در بخش راهنمای  همانطور که در پشت فرم .6

 مددکاری بوده و الزم است پس از اضافه نمودن هر توضیحی مهر و امضای مددکار در برگه ها قید شود .

مان ترخیص همراهان ایشان ارتباط برقرار نشود و در ز دلیلی بین مددکار و بیمار و یا درصورتیکه در طول بستری بنا به هر .7

بیمار یا همراه او برای دریافت تخفیف به مددکاری مراجعه کنند. الزم است همراه به بخش مراجعه نموده و از بخش فرم 

مدیریت مورد را دریافت و به مددکاری تحویل نماید. البته ایستگاه پرستاری میتواند قبل از تحویل پرونده به واحد ترخیص 

 و بیمار برگه مربوطه را به پرونده بیمار  اضافه نماید. نیز ضمن هماهنگی با مددکاری


