( 1690تعرهف اي) حضوري
فرآیند رسيدگي هب ش کایت

طرح شكايات تعرفه

شماره سند94/jm/01 :

اي  1690حضوري

حضوري

مراجعه به واحد شکايات
جهت تکميل فرم شکايت
معاونت

ثبت شکايت در اين واحد
ودادن کد پيگيری
توسط کارشناس واحد شکايات

ارجاع به دبير خانه جهت
ثبت در سيستم اتوماسيون

قرار گرفتن در کارتابل
معاون محترم درمان

ارجاع به مسئول شكايات

ارجاع به كارشناس شکايات
جهت بررسی ومحاسبه

خير
آيا جهت بررسي شكايت
نياز به مراجعه حضوري
دارد؟

بررسي پرونده وپيگيري پاسخ
ازبيمارستان

مراجعه به بيمارستان

تدوين گزارش بازديد

دريافت پاسخ ازبيمارستان/
واحد

محاسبه وتنظيم سند مالي و
تجزيه و تحليل نتايج

آيا اضافه دريافتي درپرونده
بيمار محرز مي باشد؟

بلي

بلي

ارسال نامه به بيمارستان/
مركز ،جهت عودت
اضافه دريافتي

خير

آيا بيمارستان وپزشك
معالج حاضر به عودت
اضافه دريافتي به
بيمارمي باشند؟

خير خير

ارجاع پرونده به كميسيون
ماده 11مطابق مقررات

بلي
اختتام پرونده

انجام اقدامات قانونی،
تذكر كتبي به مركز
وپزشك معالج،
جلب رضايت شاکی

( 1690تعرهف اي) رد معاونت ردمان
فرآیند رسيدگي هب ش کایت

شماره سند94/jm/ 02:

شكايات ثبت در شده
درسامانه 1690

ارجاع نامه شكايت همراه
پرونده به واحد شكايات
معاونت درمان (اتوماسيون)
ذخيره سازي وجمع آوري
مستندات ارسال شده درواحد
شكايات
پرينت مستندات شكايات رسيده
وثبت كدپيگيري داده شده درفايل
 Excelبرفيزيك نامه

بله

آيا اين شكايت به واحد
ديگرارجاع شده است ؟

پيگيري پاسخ ازواحد مرتبط
طبق دستورالعمل

خير
بررسي اوليه شكايت

آيا اوراق پرونده بيمارجهت
بررسي و محاسبه كامل
مي باشد؟

بلي

خير
ارسال نامه به بيمارستان
ودرخواست ارسال پرونده
بررسي پرونده وپيگيري پاسخ
ازبيمارستان

آيا جهت بررسي شكايت
نيازبه مراجعه حضوري
دربيمارستان دارد؟

خير

بله

دريافت پاسخ ازبيمارستان/
واحد

بررسی وتنظيم سند مالي و
تجزيه و تحليل نتايج

مراجعه به بيمارستان

تدوين گزارش بازديد

آيا اضافه
دريافتي
محرز است؟

خير

بله

ارسال نامه به بيمارستان/
مركز ،جهت عودت
اضافه دريافتي

آيا بيمارستان وپزشك معالج
حاضر به عودت اضافه
دريافتي مي باشند؟

خير
ارجاع پرونده به كميسيون
ماده 11مطابق مقررات

اختتام پرونده

تهيه وتدوين نامه جهت پاسخدهی
به سا زمان ما فوق
توسط کارشناس واحد شکايات

انجام اقدامات قانونی،
تذكر كتبي به مركز
وپزشك معالج،
جلب رضايت شاکی

بلي

