
فوت بیمار 

آیا بیمار فوتی ناشناس است ؟ 

فرم  – برگ خالصه پرونده ) ارجاع همراه بیمار به بخش متوفی و تحویل مدارك مورد نیاز 

و راهنمایی هاي الزم توسط منشی و یا اینچارج (  گزارش فوت  – ارجاع جسد به پزشکی قانونی 

خیر 

مراجعھ بھ بخش و گرفتن مدارک مورد نیاز توسط مسئول امور 
متوفیات 

بلی 

آیا بیمار تصادفی است ؟ 

مراجعھ بھ دادگاه تصادفات  در شیفت صبح ودر شیفت عصر و 
مراجعھ بھ دادگاه اطلسی 

بلی 

مراجعھ بھ دادگاه اطلسی و فرھنگ شھر در 
شیفت صبح و دادگاه اطلسی در شیفت عصر 

خیر 

ارسال مدارک بھ دادگستری ھمراه مسئول متوفیات جھت اخذ 
مجوز

اطالع بھ واحد مددکاری جھت تسویھ حساب توسط مسئول امور 
متوفیات

تکمیل فرم تحویل جسد در دو نسخھ توسط امور متویات 

بایگانی یک نسخھ از مدارک بھ ھمراه فرم تحویل جسد توسط 
امور متوفیات 

آیا حادثھ در شیراز اتفاق افتاده است ؟ 

مراجعھ ھمراه متوفی  بھ کالنتری محل حادثھ 

بلی 

  قصرالدشت  15مراجعھ ھمراه متوفی  بھ کالنتری 

خیر 

مراجعھ ھمراه متوفی بھ بیمارستان با در دست داشتن نامھ دادستانی و کالنتری بھ واحد 
متوفیات

اطالع بھ سرشیفت حفاظت فیزیکی توسط مسئول امور متوفیات

ھماھنگی جھت امبوالنس از سوی مسئول متوفیات 

دریافت حکم مآموریت از راننده آمبوالنس توسط مسئول 
متوفیات 

انتقال متوفی بھ پزشکی قانونی توسط راننده آمبوالنس بھ 
ھمراه مدارک ارسالی و خالصھ پرونده پزشکی 

مراجعه همراه متوفی به بخش متوفیات

مراجعه همراه متوفی به واحد حسابداري و گرفتن برگ تسویه حساب به تاریخ روز توسط همراه 
متوفی

مراجعه مجدد همراه بیمار به واحد امور متوفیات همراه با در دست داشتن کپی کارت ملی و 
شناسنامه فرد تحویل گیرنده جسد و متوفی و تسویه حساب مالی 

تکمیل فرم تحویل جسد توسط امور متوفیات در دو نسخه و اخذ امضاء از همراه متوفی و اثر انگشت

ضمیمه کردن یک نسخه فرم متوفیات به کپی مدارك جسد و تحویل گیرنده آن توسط امور 
متوفیات 

هماهنگی جهت آمبوالنس جهت اعزام جسد 

مراجعه همراه متوفی با فرم تحویل جسد به سر شیفت حفاظت فیزیکی 

انتقال جسد از سردخانه به آمبوالنس با حضور مسئول متوفیات و نماینده انتظامات بیمارستان بعد 
آمبوالنس..... از دریافت برگ مأموریت

انتقال متوفی به پزشکی قانونی توسط راننده آمبوالنس 

مدیریت جسد

....اخذ مجوز دادگستری و کالنتری 
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: تأیید کنندگان 
مسئول بهداشت محیط

مسئول متوفیات

دفتر بهبود کیفیت
رابط مستندسازي،  -یلدا کاظمی فرد)  
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:تهیه کنندگان

( کارشناس بهداشت محیط) مریم طمراسی 

:ابالغ کننده 
مدیر بیمارستان


