شماره سند -30//1 :ت -20م

منشور حقوق بیمار:

پاسخ گويي به مسائل شرعي و شبهات اعتقادي شما
عزيزان همه روزه بعد از نمااز ههار و عادر در منال نمااز اناه
بيمارستان توسط امام جماعت حاج اقا رضاايي وياا تمااا باا اد
 **341از تلفن بيمارستان

شتن محلی جهت اسکان ،به

در صورت ندا

واحد مددکاری مراجعه نموده تا

گر بیمارستانهای دانشگااهای

کان برای همراه سراهای دی
در صورت ام
ب به سوپروایزر وقت مراجعه
ادر گردد .در شیفتهای عصر و ش
معرفی نامه ص
ماهنگی های الزم انجام شود.
کنید تا ه





تاريخ بازنگري:

//0/03

کد بازنگري :

///

 -1دریافت مطلوب خدمات سالمت حق بیمار است.
 -2اطالعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در
اختیار بیمار قرار گیرد.

همراهیان عزیز:



تاريخ صدور:

//0/03

جهت دریافت اطالعات در مورد میزان تعرفه ها و انعقاد قرار داد
با بیمه ها به واحد امور مالی مراجعه نمائید و یا با داخلی 0202
تماس حاصل نمائید .
کلیه تعرفه ها در این مرکز درمانی براس تعرفه های دولتی بوود
و طرح نظام تحول سالمت به صورت کامل در این مرکز درمانوی
اجرا شود .
جهت پاکیزگی محیط بیمارستان کوشوا باشوید .ایون پاکیزگوی
بهترین هدیه برای بیمار شماست.
جهت بیمار و همراهیان
ائه آموزش هاي مورد نیاز
جهت ار
ارائه خدمت می باشد .
اقبتی در طبقه دوم آمده
کلینیک خود مر
داخلی 1///

 -3دسترسی به نظام کار آمد رسیدگی به شکایات حق
بیمار است.

حقوق گیرنده خدمت

 -4حق انتخاب و تصمیم گیری آزادانه بیمار در دریافت
خدمات سالمت باید محترم شمرده شود.
 -5ارائه خدمات سالمت باید مبتنی بر احترام به حریم

قوانین و مقررات بیمارستان

خصوصی بیمار و رعایت اصل رازداری باشد.
مراجعه کننده گرامی دقت نمائید


به منظور حفظ آرامش لطفا سکوت را رعایت فرمائید و تلفن
همراه خود را در حالت سکوت قرار دهید.



در جهت حفظ حقوق افراد و حفظ ایمنی از کشیدن سیگار در



واحد رسیدگی به شکایات طبقه دوم (داخلی )5102

تضمین حقوق بیمار،تکريم جامعه

مراجعه کننده محترم :
درصورتی که در مورد هزینه ها  ،تعرفه ها  ،بیمه های طرف قرارد و پوشش مالی

مرکز آموزشی،پژوهشی و درمانی

اقدامات درمانی مورد نیاز خود سوالی دارید  ،می توانید به واحد امور مالی واقع در طبقه
اول و یا داخلی 2020 ، 2021ر  1003 ،تماس حاصل نمائید .
همراه محترم و ولی قاونی بیمار  :در صورت تمایل جهت اخذ مشورت
جهت ادامه درمان بیمار خود با پزشک دوم می توانید مراتب را به اطالع
سرپرستار بخش برسانید .
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پیوند اعضا و ديالیز منتصريه
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سال5931

قوانین بیمارستان

مراجعه کننده گرامی :

بخش پیوند 2

مراجعين منترم

در جهت کاهش تردد به بخش های درمانی  ،در صوورت

اتاق

تخت

داخلی

ضمن عرض ير مقدم و آرزوي سالمتي و شفاي عاجل هماه بيمااران

تمایل به برقراری ارتباط با بیمار خود می توانید با داخلی
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های زیر از ساعت 3:99الی  29:99تماس حاصل نمائید :
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4015

سرپرستاری

4011

الصه اي از قوانين و اصولي ه ماورد اساتفاده مراجعاه گگادگان
عزيز مي باشد به شرح ذيل تقديم حضور مي دارد.

شماره بیمارستان

هدف از تهيه اين پمفلت ابتدا تسهيل دسترسي مراجعين به دمات و

051-32291964

جلوگيري از ساردرگمي و از رارف دي ار تاامين آساايا بيمااران
بستري مي باشد اميد است ه مفيد فايده باشد و اما مقررات عموماي
بخش پیوند 1

مورد استفاده

ساعات مالقات با بیماران بستری:
در اين مر ز با توجه به متفاوت بودن شرايط بخا هاي بيمارستان باا
يکدي ر ،مالقات بخا ها هم از نظر زمان و هم از نظر روش ماالقاات
باهم متفاوت مي باشد.
 بخش پیوند ( 5پیوند کلیه)و پیوند  ( 2نفرولوژی):
مالقات روزانه از ساعت  51الی  51به صورت حضوری
****************************

به علت مسائل

ودداري فرماييد.
مدگوعي

اتاق

تخت
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بخش مغز استخوان
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داخلی
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ایزوله
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سرپرستاری
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مالقات روزانه از ساعت  51الی  51به صورت تصویری
******************

نام واحد

مالقات روزانه از ساعت  51الی  51به صورت تصویری
******************************

به دليل جلوگيري از ابتالء ارفال به بيماري هاي عفوني و هامایاگايان
جلوگيري از انتاااار آلاودگاي ورود ارافاال جاهات ماالقاات باه
بيمارستان ممگوع مي باشد.

به مگظور آسايا بيما
ران لطفا در ساعات غير مالقات
در واست مالقات نفرمائيد.
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بهداشتي  ،از آورد

داخلی

 بخش مراقبت های ویژه (ای سی یو) :

 بخش مغز استخوان :

ن گلهاي ربيعي يا

مددکاری
وری اعضاء

فراهم آ

آی سی یو
آزمایشگاه

داخلی
3014

نام واحد
دفتر خد

3010

مات پرستاری

اتاق عمل

2010

دیالیز

5004

اورژانس

داخلی
1022

5

4002

سرپرستاری

2002
3005
1070

مراقب يف و اشياء قيمتي ود باشيد و در صورت
بر ورد با افراد ماکوک به انتظامات ارالع دهيد.
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