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 مقدمه

 

 

( در  به خصوص بیمارهدف از تدوین کتابچه حاضر ضرورت اجرای حقوق گیرنده خدمت در این مرکز ، دفاع از حقوق افراد ) 

بدون  راستای تکریم ؛ حفظ حرمت و کسب اطمینان محافظت از جسم و جان در مواقع بیماری به ویژه در فوریت های پزشکی ،

 هرگونه تبعیض در نژاد ، سن ، جنس ، خویشاوندی ، رتبه و جایگاه اجتماعی ، تحصیالت و ... می باشد

ب ین ترتیدر ارتقاء کیفیت خدمات و رضایتمندی مراجعه کنندگان تأثیر داشته و بدشایان توجه است که مداخالت آموزش محور 

 مطابقت خدمات ارائه شده با حقوق گیرنده خدمت ارتقاء پیدا می کند

د خود در مور رمانیقبتی و دابیمار حق دارد که از مراقبت توأم با احترام و تکریم برخوردار شود ، از پزشکان و افراد دیگر تیم مر

م گیری و پیش آگهی بیماری ، اطالعات دقیقی کسب کند ، در مورد ادامه یا رد درمان توصیه شده تصمیتشخیص ، نوع درمان 

 کند . برنامه درمانی اش محرمانه نگهداشته شده و در موارد قصور در خدمات پزشکی راهنمایی گردد .
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1طبقه همکف بیمارستان شماره :مکان



خدمتگیرندگانحقوقواحدمسئولوظایفشرح

حفظوبیمارمنشورحقوقراستايدرخدمتگیرندگانحقوقرعایتواستقراردرخصوصریزيبرنامه- 1
.بیمارحریم

بهدانشگاهپوششتحتبیمارستانهايدرآنانهايخانوادهومددجوبهسالمتآموزشنظاماستقرار- 2
مراقبتنحوهوعوارضتشخیص،بیماري،خصوصدرويخانوادهومددجوآگاهیودانشارتقاءمنظور

.درمانطولدرخوداز
استانداردبامنطبقشناساییکارتداشتندرخصوصبیمارستانکارکنانکلیهارزشیابیوپایش- 3
گیرندگاندیدمعرضبیماردرحقوقمنشورنصبدرخصوصبیمارستانواحدهايکلیهارزشیابیوپایش- 4

خدمت
کلیهیونیفرم(متبوعوزارتمصوبپوششمقرراترعایتدرخصوصکارکنانکلیهارزشیابیوپایش- 5

.)کارکنان
پزشکیگروهاصلیاعضايومعالجپزشکبهخدمتگیرندهدسترسینحوهدرخصوصارزشیابیوپایش- 6

درمانطولدر
.خدمتگیرندهبهپذیرشزماندردرمانهايهزینهرسانیاطالعبرنامهتدوین- 7
.بیمارستاندرخدمتگیرندگانحقوقرعایتمیزانارزشیابیوپایش- 8
.بیمارستانبهکنندهمراجعهپذیرآسیبگروههايازحمایتوشناساییدرخصوصریزيبرنامه- 9

.احتضارحالدرخدمتبرگیرندهمبنیمناسبشرایطینمودنفراهموریزيبرنامه-10
.خدمتگیرندهاطالعاتبودنمحرمانهفرایندارزشیابیوپایش-11
گیرندهخصوصیحریمحفظبهاحترامباراسالمتخدماتبیمارستانکهاصلاینارزشیابیوپایش-12

.نمایدمیارائهخدمت
.ویژهمراقبتبخشهايبخصوصهابخشتمامدرانطباقطرحبرنامهتدوین-13
.خدمتگیرندهاعتقاديوعبادينیازهايبهپاسخخصوصدرهايه برنامتدوین-14
بهآموزشفرمبراساسدرمانطولدرمستمربصورتبیمارانبرايآموزشیبرنامهارزشیابیوپایش-15

.بیمار
برمبتنیخدمتگیرندهآگاهانهوآزادانهگیريتصمیموانتخابامکاندرخصوصبسترينمودنفراهم-16

.کافیاطالعاتدریافت
سالمت پیامهاي ارسال و آموزشی هاي برنامه رسانی اطالع منظور به پیامک، سامانه اندازي راه -17
خدمت. گیرندگان از آگاهانه رضایت اخذ زمینه در شده انجام اقدامات ارزشیابی و پایش -18

مرکز. شکایات به رسیدگی کارآمد نظام ارزشیابی و پایش -19
مراجعین و بیماران رضایتمندي و ها آموزش اثربخشی بررسی - 20

21-نوشتن فرآیندهاي پذیرش ، ترخیص ، رضایت سنجی ارباب رجوع و پیگیري آنها 
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 منشور حقوق بیمار : 
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 استاندارد پوشش :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هاگنامرد زا  ناتسرامیب هبرامیب هعجارم
یصصخت

سناژروا  هب رامیب هعجارم
کشزپ بطم زا ناتسرامیب هب رامیب هعجارم

ناتسرامیب شریذپ  دحاو هب رامیب هعجارم؟ دراد هارمه رامیب ایآ

 طسوت همانتیاضر و رامیب تاصخشم مرف لیمکت
رامیب تشگنا رثا و اضما و شریذپ يدصتم

 رد رامیب يا همیب كرادم و همانیفرعم شیپ مرف نتشادهگن
همیب سانشراک طسوت دییات تهج شریذپ دحاو

 هطوبرم شخب هب هدنورپ هارمه هب رامیب هارمه /رامیب عاجرا

رامیب شریذپ دنیآرف

 رب ینبم شریذپ دحاو اب سناژروا شخب زا سامت
هارمه نودب رامیب هعجارم

 نتفرگ و رامیب نیلاب رب شریذپ لنسرپ روضح
 يو تاصخشم

؟تسا رایشوه رامیب ایآ

رامیب تشگنا رثا و ءاضما نتفرگ و هطوبرم ياه مرف لیمکت

  هطوبرم شخب هب هدنورپ  لیوحت

هلب

ریخ

هلب

ریخ

 سانشان ناونع اب رامیب هدنورپ لیکشت

؟تسا همیب رامیب ایآ

 تیاس رد رامیب مان تبث و رزیاورپوس هب رامیب عاجرا
نایناریا تمالس همیب

ریخهلب

 يرتسب نارامیب شریذپ دنیارف: دنیارف ناونع

PR-1-1-01:  دنیارف دک97/03/02: يرگنزاب خیرات

هقیقد60-10:  دنیارف تدم98/03/02:  يدعب يرگنزاب خیرات

یراتسرپرتفد،شریذپدحاو،یرتسبشخب :دنیارفنابحاص



 رامیب طسوت راتسرپ هب یصخش لیم اب ناتسرامیب كرت يارب رامیب لیامت راهظا

 رامیب طسوت ناتسرامیب كرت

97/03/02 : يرگنزاب خیرات

رامیب  ینوناق یلو ای رامیب طسوت یصخش لیم اب كرت مرف لیمکت

 رامیب هب تفیش لوئسم طسوت یصخش لیم اب كرت بقاوع شزومآ

 جلاعم کشزپ و رزیاورپوس هب یصخش لیم اب ناتسرامیب كرت يارب رامیب لیامت یناسر عالطا
 جراچنیا طسوت

98/10/20 : يدعب يرگنزاب خیرات

 يراتسرپ رتفد- يرتسب ياه شخب: دنیارف نابحاص

تعاس0.5-2 : دنیارف تدم

Pr-1-10-01: دنیارف دک

یصخش لیم اب كرت دنیارف : دنیارف ناونع

 کشزپ و ینامرد لنسرپ زا یکی و رامیب دهاش طسوت رامیب یصخش لیم اب كرت مرف اضما
  جلاعم

 تفیش لوئسم طسوت یصخش لیم اب كرت مرف رد رامیب یصخش لیم اب كرت تلع رکذ

 تفیش لوئسم طسوت رامیب هب شزومآ مرف لیمکت

 صیخرت لنسرپ طسوت رامیب باسح هیوست

 صیخرت يارب رامیب رارصا و رامیب یصخش لیم اب كرت اب کشزپ تقفاوم مدع تروصرد
 فیلکت بسک  تهج هاگشناد یقوقح هرادا اب رزیاو رپوس سامت



جلاعم کشزپ طسوت رامیب صیخرت روتسد رودص

جورخ و رامیب هارمه هب ناتسرامیب زا صیخرت هزاجا گرب لوحت
ناتسرامیب زا رامیب

طسوت نامرد داصتقا دحاو هب رامیب هدنورپ لیوحت
یشنم

يارب هدش ماجنا تامادقا و هتبثم كرادم یسررب
نامرد داصتقا سانشراک طسوت رامیب

هیوست هب  طوبرم روما ماجنا و صیخرت هب رامیب هارمه هعجارم
باسح

هب هعجارم تهج رامیب هارمه هب  مالعا تهج شخب یشنم اب سامت
صیخرت دحاو

لنسرپ طسوت تامدخ ریاس و تیزیو و تخت تامدخ تبث
صیخرت

؟ تسا هدش تبث تامدخ و لماک هتبثم كرادم ایآ

هجو تخادرپ تهج قودنص هب رامیب هارمه هعجارم

شخب اب نامرد داصتقا سانشراک سامت
هدنورپ صقاون مالعا و  هطوبرم

طسوت صقاون عفر تهج يریگیپ
نامرد داصتقا سانشراک

رامیب صیخرت دنیآرف

؟تسا هدرک دییات ار رامیب همیب سانشراک ایآ

هدنورپ دییات و همیب سانشراک هب رامیب هارمه هعجارم
سانشراک طسوت

نکسا یت یس  و یفارگونوس لثم نارامیب يارب هدش ماجنا یصیخشت تامادقا  ینبراک یپک:هتبثم كرادم

ریخ

ریخ

هلب

هلب

صیخرتدحاو،یرتسبیاھشخب:دنیارفنابحاص

تعاس2یلاھقیقد30:دنیارفنامزتدم

97/03/02:یرگنزابخیرات

PR-1-2-01 :دنیارفدک



شخب یشنم طسوت نارامیب هب  یجنس تیاضر مرف لیوحت

تمدخ هدنریگ قوقح لوئسم طسوت تابوصم يارجا يریگیپ

97/03/02:يرگنزاب خیرات

عوجر بابرا یجنسرظن لسکا لیاف رد نارامیب یجنس تیاضر ياه مرف جیاتن ندرک دراو

نارامیب یجنس رظن لوئسم هب نارامیب یجنس تیاضر ياه مرف لیوحت

شخب یشنم طسوت نارامیب زا یجنس تیاضر مرف يروآ عمج

98/03/15:يدعب يرگنزاب خیرات
يرتسب ياه شخب:دنیارف نابحاص

هام1-3:دنیارف تدم
Pr-1-9-01:دنیارف دک

نارامیب یجنس رظن دنیارف:دنیارف ناونع

تمدخ هدنریگ قوقح لوئسم هب نارامیب یجنس تیاضر جیاتن هنایهام لیوحت

رودص و تیفیک شجنس و شیاپ هتیمک رد نارامیب یجنس تیاضر جیاتن لیلحت و هیزجت
يداهنشیپ تامادقا

ییارجا تیریدم میت هب نارامیب یجنس تیاضر لیلحت و هیزجت جیاتن شرازگ

ییارجا تیریدم میت طسوت تیفیک شجنس و شیاپ هتیمک يداهنشیپ تامادقا بیوصت



یکاش درف طسوت تیاکش  حرط

حرطم يرادا تاعاس رد تیاکش ایآ
هب يروضح یگدیسر هب لیامت یکاش درف ایآ؟تسا هدش

؟دراد ار دوخ تایاکش

رد تیاکش نتخادنا و نتشون
تایاکش هب یگدیسر قودنص

یکاش درف طسوت

قودنص هنایهام ندومن زاب
طسوت تایاکش هب یگدیسر
تایاکش هب یگدیسر لوئسم

تاصخشم یکاش درف ایآ
تبث ار دوخ نفلت هرامش

؟تسا هدومن

تیاکش هب یگدیسر

97/02/27:يرگنزابخیرات
زور3طسوتم روط هب:دنیارف تدم98/02/27:يدعب يرگنزاب خیرات

PFC-1-14-01:دنیارف دک

هدابآ ینیمخ ماما ناتسرامیب رد تایاکش هب یگدیسر دنیارف:دنیارف ناونع

کینیلکاراپ ياه دحاو-يرتسب ياه شخب:دنیارف نابحاص 96/10/28:غالبا خیرات

عالطا و تیاکش هب یگدیسر
طسوت یکاش هب هجیتن یناسر

تیاکش هب یگدیسر لوئسم

ریخ

ریخیلب

یگدیسر لوئسم هب هعجارم
رد تیاکش تبث  تایاکش هب

هطوبرم مرف

یلب

حرطم تیاکش هب یگدیسر ایآ
؟  دراد تیروف هدش

عفر و تیاکش هب یگدیسر
ناکما ترووص رد لکشم

یکاش هب يریگیپ هرامش نداد
هب یگدیسر لوئسم طسوت

تایاکش

يریگیپ و یکاش هب ینفلت سامت
لوئسم طسوت زور3-10فرظ

تایاکش هب یگدیسر

رامیب هب تیاکش هجیتن عالطا
هب یگدیسر لوئسم طسوت

تایاکش

؟دوش یم عناق یکاش ایآ

متخ و یکاش درف تیاضررتالاب تاماقم هب عاجرا
تیاکش

طسوت يراتسرپ رتفد هب یکاش ییامنهار
ناتسرامیب لنسرپ

تاحیضوت و تامادق ااب یکاش ایآ
؟دوش یم عناق رزیاورپوس

تیاکش متخ و یکاش تیاضر

یلب

ریخ

ریخ

ریخ

ریخ

یلب

یلب

یلب
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 در خصوص هزینه ها و بیمه های بیمارستان مقصد از واحد ترخیص سؤال نمائید. 

 

 

 

 

 اطالع رسانی به گیرنده خدمت در خصوص نحوه درمان و اطالعات تأثیر گذار در روند تصمیم گیری

 

 : بیمارستان موظف است در رابطه با موارد زیر به شما اطالع رسانی نماید 

             

                     ض             

                                       

                          ض  ظ                                                                      

.                                                                                      
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 نحوه دسترسی به پزشک معالج و اعضای اصلی گروه پزشکی

 

                24                                                                               

                                                                                                     

     9 – 12                           9 – 12                                                          

                20     22                                                                                    

       

 

 هزینه های درمان

 

                                                                               

                                                                                                

                    

                                               

 :                                                                                      

 

             ٪10 :                 

       أ            : 10 ٪             

  

http://dastgheib.sums.ac.ir/rahnama/bimeh.html
http://dastgheib.sums.ac.ir/rahnama/hazineha.html
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 اقدامات پژوهشی

 

                            ژ                ذ  ژ                                   ظ                        

       

    ژ              

    ژ                 

  ژ       ض          

                     

  ه باگر شما تمایلی به انجام شرکت در پژوهش را ندارید در روند درمان و سرویس دهی مناسب

 شما هیچ خللی ایجاد نخواهد شد

 

 

 نحوه حفاظت از اموال گیرنده خدمت

 

 

           غ                                                                                                        

                            غ                   غ                    غ                                        

                    ) ...                        (                                    .                   .  

                                                             ص                                                     -1

      . 

2-                                                                                                                   . 
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                                                             ص                           -3

4-                                                                                                                  

              

                                                                                    ص                             -5

       . 

                    ظ                                                                                              -6

                           ط                

7-                                                                                 

                   ظ                                                                                            -8

                                                                  ظ                               

    ظ                                                              غ                                              -9

                

 : سیاست بیمارستان در قبال اموال مفقودی به شرح ذیل می باشد 

1- .                                             

                      ظ         /                  ظ             ط ع        .            -2

                       ظ         /                  ظ          ظ                                              -3

.         

      .                   ع                         ظ         /                  ظ                      -4

    .         ظ         /                  ظ                                                        -5

 : سیاست بیمارستان در قبال اموال پیدا شده به شرح ذیل می باشد  

                ظ                          .                                                     -1

 

                                                                                          پ               

   ظ               
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 شناسایی و حمایت از گروه های آسیب پذیر

 

               :                                                                                                    

        ذ                     

 :      ط             

                  ع                                            ط                                    -1

                                   ض                                 

2-                                                       

 

 :                     ط                                                     

  : کودکان بستری 

     ث                                                                                             

          ع    
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 بیماران به اطالعاتمجاز حفظ محرمانگی و تعیین سطح دسترسی افراد 
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 یازصورت تمایل بیمار یا در صورت ن فراهم کردن امکان انجام مشاوره با پزشک دوم از داخل و یا خارج بیمارستان در
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 تابلوی تعرفه های درمان در واحد پذیرش جهت اطالع مراجعین نصب شده است 
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 تعرفه ها و پوشش های بیمه ای و تخصص های مورد نیاز آنان در بیمارستان مقصد
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 تو عدم استفاده از همراه در روند درمان و  ارائه خدما پذیرش همراه و فراهم نمودن امکانات رفاهی برای وی
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http://darman.sums.ac.ir/medical_economy
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 نمونه های آزمایشگاهی و ... ممنوع می باشد
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 نحوه ارائه خدمات به بیماران مجهول الهویه
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از مـورد  اطالعات بيمارستان سايت اندازي راه با تا گيرد مي كار به را خود امكانات كليه بيمارستان - ١  ني

  دهد مي قرار آنها اختيار در را وهمشهريان مراجعان ، بيماران
 راهنماي جهت اورژانس و بيمارستان تابلو از بيمارستان به منتهي اصلي خيابان و شهر هاي ورودي در - ٢

 .شود مي استفاده بيمارستان به آنها سريعتر دسترسي و مراجعين
 اختيـار  در را بيمارسـتان  مـورد  در كلـي  اطالعـات  كـه  راهنما پمفلت يا كتابچه تهيه به نسبت بيمارستان - ٣

  .كند مي اقدام هدد قرار مراجعين

 هـاي  بيمه و موجود هاي تعرفه بيمارستان، درجه زمينه در راهنما تابلوي نصب به نسبت پذيرش واحد-٤
  .كند مي اقدام قرارداد طرف

 هاي سامانه و ها تلفن شماره و شكايت نحوه راهنماي تابلوي نصب به نسبت شكايات به رسيدگي واحد--٥
  .كند مي اقدام زمينه اين در موجود

 و كاركنان پوشش نوع و همراه تلفن از استفاده عدم و سكوت رعايت تابلوهاي نصب به نسبت بيمارستان-٦
 اسـاس  بر و باالدستي هاي سازمان طرف از الزامي تابلوهاي ساير و بيمار حقوق ومنشور بيمارستان رسالت

  .كند مي اقدام موجود استانداردهاي

 آنهـا  پاسخگوي و دانند مي مراجعين راهنمايي به ملزم را خود هستند كه وضعيتي هر در كاركنان كليه-٧
  .بود خواهند

  .دهد مي انجام اورژانس و بيمارستان به ورود بدو در را مراجعين راهنمايي نگهباني واحد-٨

 همراهـي  از وي سـردرگمي  از جلـوگيري  و بيمـار  راهنمايي جهت داخلي انتقاالت و نقل در بيمارستان-٩
  .كند مي استفاده بيماربر و پرستار

مسئول واحد پذيرش مراجعين  فاقد بيمه را  جهت برقراري بيمه  به مسئول كارشناس بيمه سالمت -١٠
  .معرفي ميكند 

 .مسئول اتفاقات نصب  تابلوي كشيك پزشكان و آنكالي متخصصان را در اورژانس پيگيري ميكند  -١١

 بخش در بيمار نياز مورد اطالعات بيمار به پزشكي تيم افراد ساير و خود معرفي ضمن بخش در پرستار-١٢
 در را همـراه  بـا  مـرتبط  قـوانين  و پزشـك  ويزيت ساعت – بخش امكانات – احضارپرستار زنگ جمله از را

  .دهد مي قرار همراه و بيمار اختيار

 در مراجعـان  و بيمـاران  كـه  كنند مي استفاده دار عكس شناسايي كارت و فرم لباس از كاركنان كليه-١٣
  .نشوند مواجه مشكل با پرسنلي مختلف هاي رده شناسايي



مسئول واحد حقوق گيرنده خدمت مكانهـايي بـراي اداي فريضـه نمـاز بيمـاران در بخشـها در نظـر         -١٤
  .ميگيرد

مسئول واحد حقوق گيرنده خدمت بر تهيه تـابلو هـاي شناسـايي روميـزي بخشـهاي اداري نظـارت        -١٥
  .ميكند

 مراجعان و بيماران هدايت و راهنمايي زمينه در خود كاركنان عملكرد بر سرپرستاران و مسئوالن همه-١٦
  .دهند مي انجام اصالحي اقدام موجود ضعف رفع نقاط براي و كنند مي نظارت

مسئول واحد حقوق گيرنده خدمت منشور حقوق بيمـاررا در درمانگـاه ،اورژانـس وبخشـهاي بسـتري      -١٧
  .نصب ميكند

 مشي خط اين در موجود هاي روش كليه رعايت پيگيري كميته دبير محوريت با پزشكي اخالق كميته-١٨
  .دهد مي انجام را

 اصالحي هاي برنامه كيفيت بهبود دفتر و پزشكي اخالق كميته گزارش اساس بر اجرايي مديريت تيم-١٩
  .دهد مي انجام را

مسئول واحد حقوق گيرنده خدمت بر تهيه كارت شناسايي عكسدار براي كليه پرسنل بخشها ،درمانگـاه   -٢٠
 .،اورژانس و پزشكان  نظارت كرده و كارت ها را  به پرسنل  تحويل ميدهد 

مسئول واحد حقوق گيرنده خد مت بر نصب تابلو راهنما جهت شناسايي رده هاي مختلـف كاركنـان  از   -٢١
 .،در سالنها و بخشها  نظارت  ميكندروي پوشش 

مسئول واحد گيرنده خدمت لمينت هزينه ها وتعرفه ها ي بيمارستاني را در سـالن وبخشـهاي بسـتري     -٢٢
 .نصب ميكند

مسئول واحد حقوق گيرنده خدمت مكان نصب صندوق هاي  رسيدگي به شكايات را در سالنها مشخص  -٢٣
 .كرده و بر نصب صندوق ها نظارت مي كند 

 . مسئول درمانگاه نصب تابلو ي ساعات حضور پزشك  را در درمانگاه پيگيري  ميكند-٢٤

مسئول واحد پذيرش لمينت مدارك مورد نياز براي پذيرش و بستري را تهيه و در معرض ديد مراجعين -٢٥
 قرار ميدهد  

  ني بيمارستان ابالغ ميكند رياست بيمارستان فرايند هاي اصلي بيمارستان  را به درمانگاه و بخشهاي درما-٢٦

 .مدير بيمارستان واحد اطالعات فعال را در البي اصلي بيمارستان راه اندازي ميكند.-٢٧
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