
 
  منشور حقوق بیمار

  
دریافت مطلوب خدمات سالمت حق  -

  .بیمار است
  

اطالعات باید به نحو مطلوب  وبه میزان  -
  .کافی در اختیار بیمار قرار گیرد

  
حق انتخاب وتصمیم گیري آزادانه بیمار  -

در دریافت خدمات سالمت باید محترم 
  .شمرده شود

  
ارائه خدمات سالمت باید مبتنی بر  -

حق (به حریم خصوصی بیمار احترام 
  .رعایت رازداري باشد و) خلوت

  
دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به  -

  .شکایات  حق بیمار است

بیمارستان ضمن خوشـامدگویی بـه شـما    -
بیمار گرامی، برخود الزم می دانـد، در حـد   

، بهتــرین خــدمات را بــه شــما ســرور تــوان
  .گرامی ارائه نماید

  
در سمت شرق شـما،  اورژانس بیمارستان  -

درمانگاه، فیزیوتراپی، دبیرخانه، فروشگاه در 
  .سمت، غرب شما می باشد

  
نمازخانه بیمارستان در سمت شمال و در  -

  .انتهاي راهروي اداري می باشد
  

درمانگاه بیمارستان در تمام ایام هفته بجز -
. فعــال میباشــد) صــبح و عصــر(تعطــیالت 

  .)دارنداقرشاهی هفته درمیان حضور دکترب(
  

  
  

  راهنماي انجام آزمایشات سرپایی        
  
  
  
 

      
  

                                        
               
               

  
  
  
  
  
  
  
  

بیمار به متصدي پذیرش آزمایشگاه 
 کندمراجعه می

دریافت دفترچه بیمار و بررسی آن جهت مطابقت با قوانین و 
 آیین نامه ها و همچنین شرایط بیمار جهت نمونه گیري

آیا امکان پذیرش 
 وجود دارد؟

 پذیرش بیمار و ارجاع به صندوق

 دریافت هزینه آزمایش و صدور قبض

کنترل قبض و ارجاع مراجعه کننده 
 به واحد نمونه گیري

 خیر 

منشی توصیه هاي  بلی
الزم را انجام و بیمار 
 را راهنمایی می کند



 
  

 برنامه پزشکان درمانگاه در شیفت صبح

  
  
  

  تخصص
  ایام هفته

جراحی 
جراحی   ارتوپدي  عمومی

  اعصاب
  دینیدکتر تاج  کتر نوريد  دکتر برابادي  شنبه

    دکتر نوري  دکتر سرگزي  یک شنبه
  دینیدکتر تاج  دکتر رضایی  دکتر عاشورزاده  دوشنبه

  دکتر قاسم اف  سه شنبه
  دکتر باقرشاهی  دکتر بیدخوري  دکتر واهب

  دکتر تاج دینی  دکتر غنی زاده  دکتر خواجه  چهارشنبه

دکتر باقر   دکتر رجب پور  دکتر قاسم زاده  پنچ شنبه
  شاهی

 
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 برنامه پزشکان درمانگاه در شیفت عصر
 
 
 
  

  
  
  ٠٩٣٩٣٥٩٣٨٠٠سامانه پیامکی بیمارستان   
             پذیراي هرگونه انتقاد و پیشنهاد شما . می باشد 

  .هستیم
 
 
 

  
   دریافت مطلوب خدمات سالمت                

 یمار استحق ب                               
 

  
 

  راهنماي بیمار و مددجو
 )آزمایش هاي سرپاییانجام (

  
  09393593800سامانه پیامکی بیمارستان 

  تخصص
  ایام هفته

جراحی 
جراحی   ارتوپدي  عمومی

  اعصاب
      دکتر قاسم اف  شنبه

      دکتر برابادي  یک شنبه
  دکتر باقرشاهی  دکتر نوري  دکتر خواجه  دوشنبه

دکتر   سه شنبه
  دکتر باقرشاهی    عاشورزاده

چهار 
  دکتر باقرشاهی  دکتر نوري  اسم افدکتر ق  شنبه

دکتر باقر     دکتر خواجه  پنچ شنبه
  شاهی


