
 
  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 (ه حریم خصوصی بیمار احترام ب
  .رعایت رازداري باشد و) خلوت

  
  

دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی  -
  .به شکایات  حق بیمار است

  

بیمارستان ضمن خوشـامدگویی بـه    -
شما بیمار گرامی، برخود الزم می داند، 

، بهترین خدمات را به شـما  تواندر حد 
  .سرور گرامی ارائه نماید

  
دو صورت الکتیـو  پذیرش بیماران به  -
ویا از بخش اورژانـس  )از مطب پزشک(

بیماران الکتیو که نوبت عمل .می باشد 
درروز بعد را دارند، در صورت تمایل می 

بـه  )شب  9ساعت (توانند تا شب عمل 
  .مرخصی موقت بروند

  
گذاشتن همراهی بر بـالین بیمـار بـا     -

صالحدید پزشک و مسـئول بخـش بـا    
  .خش می باشدتوجه به شرایط بیمار و ب

  
صـبح تـا   8ترخیص بیماران از ساعت -

صبح توسط پزشک معالج انجـام   30/11
می شـود، سـپس پرونـده بـه واحـد      

در صـورت  .ترخیص فرستاده می شود 

به بعد با واحد 11ترخیص بیمارتان ساعت 
ترخیص تماس گرفته ودر صـورت آمـاده   
بودن پرونده ،پس از گرفتن فیش از واحد 

اجعـه و پـس از   ترخیص بـه صـندوق مر  
ــندوق   ــبض را از ص ــه ،ق پرداخــت هزین
دریافت نمـوده وتحویـل منشـی بخـش     

)     بخش بستري بیمارستان.(مربوطه نمائید
  
در :مدارك مورد نیـاز جهـت تـرخیص     - 

تمام انواع بیمـه ها،داشـتن دو بـرگ    
 .فتوکپی از صفحه اول الزامیست

 
تامین اجتمـاعی و خـدمات درمـانی و     - 

 سی بیمهفرم کارشنا:ایرانیان
فرم کارشناسـی بیمـه   :نیروهاي مسلح - 

 یک برگ از دفترچه+
معرفـی  +یک برگ از دفترچـه :بانک ها - 

 نامه از بانک
یک برگ فتوکپی از کـارت  :بیمه طالیی - 

 یک کوپن از بیمه+بیمه طالیی



 
دو بـرگ فتـوکپی از   :کمیته امـداد  - 

یک برگ فتـوکپی از  +کارت کمیته
 فرم ارجاع

 
ارائه گزارش از مقام قضایی :تصادفی - 

 مبنی بر تصادف 
  

 

 یک برگ از دفترچه:سایر بیمه ها - 
 

درصورت بسـتري شـدن ،در بـدو     - 
ورود،وسایل شخصی خود را همراه 
بیاورید از آوردن وسایل اضافی به 

مراه داشتن وسـایل  هبیمارستان و 
ــی   ــور آالت ،حت ــت و زی گرانقیم

 .المقدور ،خودداري نمائید
  

 -  
ــامک -  ــامانه پیـ ــتان سـ ی بیمارسـ

 می باشد09393593800
  

  راهنماي پذیرش بیماران الکتیو    
  
  
 

      
  

                                        
               
               

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
   

  
   دریافت مطلوب خدمات سالمت                

 حق بیمار است                               
 

  
       

  راهنماي بیمار و مددجو
 )پذیرش بیماران الکتیو(

  
  09393593800سامانه پیامکی بیمارستان 

  مراجعه می کند پذیرش بیمارستانبیمار به 

 دنوبت توسط متصدي پذیرش بر اساس برنامه اتاق عمل داده می شو

 تشکیل پرونده جدید براي بیمار و ثبت اطالعات هویتی بیمار

 جستجوي اطالعات هویتی بیمار 

آیا دفترچه 
 دارد

ارجاع به کارشناس بیمه 
 جهت تایید

راهنمایی جهت اخذ 
 دفترچه

 یکی نمودن سوابق بیمار

 لیپرینت گرفتن از برگ پذیرش و سر برگ اوراق اص

اخذ رضایت عمل و استفاده از اطالعات پزشـکی  
 از بیمار یا قیم قانونی آن

 ارجاع به بخش جهت بستري شدن

 بلی خیر 

آیا بیمار سابقه 
 بلی بستري دارد

 خیر 


