
 
  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
  

  

م به ارائه خدمات سالمت باید مبتنی بر احترا - 
رعایت  و) حق خلوت(حریم خصوصی بیمار 

  .رازداري باشد
  

  
  

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

  
  
  

بیمارستان ضمن خوشـامدگویی بـه شـما بیمـار      -
، بهتـرین  تـوان گرامی، برخود الزم می داند، در حد 

  .خدمات را به شما سرور گرامی ارائه نماید
  
از مطـب  (ان بـه دو صـورت الکتیـو    پذیرش بیمار -

بیمـاران  .ویا از بخش اورژانـس مـی باشـد    )پزشک
الکتیو که نوبت عمل درروز بعد را دارند، در صـورت  

بـه  )شـب   9سـاعت  (تمایل می توانند تا شب عمل 
  .مرخصی موقت بروند

  
گذاشتن همراهی بـر بـالین بیمـار بـا صـالحدید       -

ـ    ار و پزشک و مسئول بخش با توجه بـه شـرایط بیم
  .بخش می باشد

  
صـبح   30/11صـبح تـا   8ترخیص بیماران از ساعت -

توسط پزشک معالج انجام می شود، سپس پرونده به 
در صورت تـرخیص  .واحد ترخیص فرستاده می شود 

به بعد بـا واحـد تـرخیص تمـاس     11بیمارتان ساعت 
گرفته ودر صورت آماده بودن پرونده ،پس از گـرفتن  

دوق مراجعـه و پـس از   فیش از واحد ترخیص به صن
پرداخت هزینه ،قبض را از صندوق دریافـت نمـوده   

بخش بسـتري  .(وتحویل منشی بخش مربوطه نمائید
  )     بیمارستان

  

در تمام انواع بیمـه  :مدارك مورد نیاز جهت ترخیص  -
 .ها،داشتن دو برگ فتوکپی از صفحه اول الزامیست

 
فـرم  :تامین اجتماعی و خدمات درمـانی و ایرانیـان   -

 کارشناسی بیمه
یـک بـرگ از   +فرم کارشناسی بیمه :نیروهاي مسلح -

 دفترچه
 معرفی نامه از بانک+یک برگ از دفترچه:بانک ها -
یــک بــرگ فتــوکپی از کــارت بیمــه :بیمــه طالیــی -

 یک کوپن از بیمه+طالیی
یـک  +دو برگ فتوکپی از کارت کمیتـه :کمیته امداد -

 برگ فتوکپی از فرم ارجاع
 

 ارائه گزارش از مقام قضایی مبنی بر تصادف :تصادفی -
  

 

 یک برگ از دفترچه:سایر بیمه ها -
 

درصورت بستري شدن ،در بدو ورود،وسایل شخصی  -
 .خود را همراه بیاورید

  
از آوردن وسـایل اضـافی بـه بیمارسـتان و همـراه        -

داشتن وسایل گرانقیمت و زیور آالت ،حتی المقدور 
 .،خودداري نمائید

  
  
  



 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
   
  
  

                   
              

                              
                                                           

  
                              

          
            

                               
  
  
  

    
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  

    
    

 
  
  

   دریافت مطلوب خدمات سالمت                 
 حق بیمار است                               

 

  
       

  راهنماي بیمار و مددجو
 )ترخیص بیمار(

  
  09393593800سامانه پیامکی بیمارستان 

  میشود پرونده به واحد ترخیص فرستاده

آیا بیمار نزاعی است 

تایید بیمه راهنمایی الزم جهت تایید و تحویل فرم بیمه  در صورت عدم
 به واحد ترخیص صورت میگیرد

 کپی دفترچه از بیمار اخذ میگردد

 برآورد هزینه انجام و بیمار به صندوق ارجاع می گردد

 قبض صندوق به پرونده بیمار ضمیمه می گردد

 بیمار از بیمارستان خارج می گردد

 برگ ترخیص به بیمار ارائه می گردد

 بیمار به با برگه به بخش ارجاع داده می شود

 آیا بیمار تصادفی است؟
پاسگاه دریافت کروکی و نامه 

میشودو ھزینھ رایگان 
میگردد و بیمار قبض رایگان 

 را از صندوق میگیرد

هزینه کامل دریافت 
شامل تخفیف و (میشود

 )مه نمیگرددبی

 است؟ بیمهآیا بیمار 

  بلی

 بلی

  بلی 

  خیر  خیر

  خیر


