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منشور حقوق بیماران
 -1دریافت مطلوب خدمات سالمت حق بیمار است.
ارائه خدمات سالمت باید:
 -0-0شایسته شان و منزلت انسان و با احترام به ارزش ها ،اعتقادات فرهنگى و مذهبى باشد.
 -0-0بر پایه ى صداقت ،انصاف ،ادب و همراه با مهربانى باشد.
 -3-0فارغ از هرگونه تبعیض از جمله قومى ،فرهنگى ،مذهبى ،نوع بیمارى و جنسیتى باشد.
 -1-0براساس دانش روز باشد.
 -1-0مبتنى بر برترى منافع بیمار باشد.
 -6-0در مورد توزیع منابع سالمت مبتنى بر عدالت و اولویت هاى درمانى بیماران باشد.
 -7-0مبتنى بر هماهنگى ارکان مراقبت اعم از پیشگیرى ،تشخیص ،درمان و توانبخشى باشد.
 -1-0بهه همهراه تهامین کلیهه امکانهات رفهاهى پایهه و ضهرورى و بهه دور از تحمیهل درد و رنه و
محدودیتهاى غیرضرورى باشد.
 -9-0توجه ویژه اى به حقوق گروه هاى آسیب پذیر جامعه از جمله کودکان ،زنان باردار ،سالمندان،
بیماران روانى ،زندانیان ،معلوالن ذهنى و جسمى و افراد بدون سرپرست داشته باشد.
 -01-0در سریع ترین زمان ممکن و با احترام به وقت بیمار باشد.
 -00-0با در نظر گرفتن متغیرهایى چون زبان ،سن و جنس گیرندگان خدمت باشد.
 -00-0در مراقبت هاى ضرورى و فوری (اورژانس) بدون توجه به تامین هزینه ى آن صورت گیرد.
در موارد غیر فوری (الکتیو) براساس ضوابط تعریف شده باشد.
 -03-0در مراقبت هاى ضرورى و فوری (اورژانس) در صورتى که ارائه خدمات مناسب ممکن
نباشد ،الزم است پس از ارائه ى خدمات ضرورى و توضیحات الزم ،زمینه انتقال بیمار به واحد
مجزا فراهم گردد.
 -01-0در مراحل پایانى حیات که وضعیت بیمارى غیرقابل برگشت و مرگ بیمار قریب الوقوع مى
باشد با هدف حفظ آسایش وى ارائه گردد .منظور از آسایش کاهش درد و
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 -01-0رن بیمار ،توجه به نیازهاى روانى ،اجتماعى ،معنوى و عاطفى وى و خانواده اش در زمان
احتضار مى باشد .بیمار در حال احتضار حق دارد در آخرین لحظات زندگى خویش باد فردى که مى
خواهد همراه گردد.
 -2اطالعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافى در اختیار بیمار قرار گیرد.
 -0-0محتوى اطالعات باید شامل موارد ذیل باشد:
 -0-0-0مفاد منشور حقوق بیمار در زمان پذیرش.
 -0-0-0ضوابط و هزینه هاى قابل پیش بینى بیمارستان اعم از خدمات درمانى و غیر درمانى و ضوابط
بیمه و معرفى سیستم هاى حمایتى در زمان پذیرش.
 -3-0-0نام ،مسئولیت و رتبه ى حرفه اى اعضاء گروه پزشکى مسئول ارائه مراقبت از جمله پزشک،
پرستار و دانشجو و ارتباط حرفه اى آنها با یکدیگر.
 -1-0-0روش هاى تشخیصى و درمانى و نقاط ضعف و قوت هر روش و عوارض احتمالى آن،
تشخیص بیمارى ،پیش آگهى و عوارض آن و نیز کلیه ى اطالعات تاثیر گذار در روند تصمیم گیرى
بیمار.
 -1-0-0نحوه دسترسى به پزشک معال و اعضاى اصلى گروه پزشکى در طول درمان.
 -6-0-0کلیه اقداماتى که ماهیت پژوهشى دارند.
 -7-0-0ارائه آموزش هاى ضرورى براى استمرار درمان.
 -0-0نحوه ارائه اطالعات باید به صورت ذیل باشد:
 -0-0-0اطالعات باید در زمان مناسب و متناسب باشرایط بیمار ازجمله اضطراب و درد و ویژگی هاى
فردى وى از جمله زبان ،تحصیالت و توان درك در اختیار وى قرار گیرد مگر اینکه:
تاخیر در شروع درمان به واسطه ى ارائه ى اطالعات فوق سبب آسیب به بیمار گردد در این صورتانتقال اطالعات پس از اقدام ضرورى ،در اولین زمان مناسب باید انجام شود.
بیمار على رغم اطالع از حق دریافت اطالعات ،از این امر امتناع نماید که در این صورت بایدخواست بیمار محترم شمرده شود ،مگر اینکه عدم اطالع بیمار ،وى یا سایرین را در معرض خطر جدى
قرار دهد.
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 -0-0-0بیمار مى تواند به کلیه ى اطالعات ثبت شده در پرونده ى بالینى خود دسترسى داشته باشد و
تصویر آن را دریافت نموده و تصحیح اشتباهات مندرج در آن را درخواست نماید.
-3حق انتخاب و تصمیم گیرى آزادانه بیمار در دریافت خدمات سالمت باید محترم
شمرده شود.
-0-3محدوده انتخاب و تصمیم گیری درباره موارد ذیل می باشد:
 -0-0-3انتخاب پزشک معال و مرکز ارائه کننده خدمات سالمت در چارچوب ضوابط.
 -0-0-3انتخاب و نظر خواهى از پزشک دوم به عنوان مشاور.
 -3-0-3شرکت یا عدم شرکت در هرگونه پژوهش ،با اطمینان از اینکه تصمیم گیرى وى تاثیرى در
تداوم و نحوه دریافت خدمات سالمت نخواهد داشت.
 -1-0-3قبول یا رد درمان هاى پیشنهادى پس از آگاهى از عوارض احتمالى ناشى از پذیرش یا رد آن
مگر در موارد خودکشى یا مواردى که امتناع از درمان شخص دیگرى را در معرض خطر جدى قرار
مى دهد.
 -1-0-3اعالم نظر قبلى بیمار در مورد اقدامات درمانى آتى در زمانى که بیمار واجد ظرفیت تصمیم
گیرى مى باشد ثبت و به عنوان راهنماى اقدامات پزشکى در زمان
فقدان تصمیم گیرى وى با رعایت موازین قانونى مد نظر ارائه کنندگان خدمات سالمت و تصمیم
گیرنده جایگزین بیمار قرار گیرد.
 -0-3شرایط انتخاب و تصمیم گیرى شامل موارد ذیل مى باشد:
 -0-0-3تصمیم گیرى بیمار باید آزادانه و آگاهانه ،مبتنى بر دریافت اطالعات کافى و جامع مذکور
(در بند دوم) باشد.
 -0-0-3پس از ارائه اطالعات ،زمان الزم و کافى به بیمار جهت تصمیم گیرى و انتخاب داده شود.
 -4ارائه خدمات سالمت باید مبتنى بر احترام به حریم خصوصى بیمار (حق خلوت) و
رعایت اصل رازدارى باشد.
 -0-1رعایت اصل رازدارى راجع به کلیه ى اطالعات مربوط به بیمار الزامى است مگر در مواردى که
قانون آن را استثنا کرده باشد.
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 -0-1در کلیه ى مراحل مراقبت اعم از تشخیصى و درمانى باید به حریم خصوصى بیمار احترام
گذاشته شود .ضرورى است بدین منظور کلیه ى امکانات الزم جهت تضمین حریم خصوصى بیمار
فراهم گردد.
 -3-1فقط بیمار و گروه درمانى و افراد مجاز از طرف بیمار و افرادى که به حکم قانون مجاز تلقى
مى شوند مى توانند به اطالعات دسترسى داشته باشند.
 -1-1بیمار حق دارد در مراحل تشخیصى از جمله معاینات ،فرد معتمد خود را همراه داشته باشد.
همراهى یکى از والدین کودك در تمام مراحل درمان حق کودك مى باشد مگر اینکه این امر بر
خالف ضرورت هاى پزشکى باشد.
 -5دسترسى به نظام کارآمد رسیدگى به شکایات حق بیمار است.
 -0-1بیمار حق دارد در صورت ادعاى نقض حقوق خود که موضوع این منشور است ،بدون اختالل
در کیفیت دریافت خدمات سالمت به مقامات ذى صالح شکایت نماید.
 -0-1بیماران حق دارند از نحوه رسیدگى و نتای شکایت خود آگاه شوند.
 -3-1خسارت ناشى از خطاى ارائه کنندگان خدمات سالمت باید پس از رسیدگى و اثبات مطابق
مقررات در کوتاه ترین زمان ممکن جبران شود.
در اجراى مفاد این منشور در صورتى که بیمار به هر دلیلى فاقد ظرفیت تصمیم گیرى باشد ،اعمالکلیه حقوق بیمار مذکور در این منشور -بر عهده ى تصمیم گیرنده ى قانونى جایگزین خواهد بود.
البته چنانچه تصمیم گیرنده جایگزین برخالف نظر پزشک ،مانع درمان بیمار شود ،پزشک مى تواند از
طریق مراجع ذیربط درخواست تجدید نظر در تصمیم گیرى را بنماید.
 چنانچه بیمارى که فاقد ظرفیت کافى براى تصمیم گیرى است ،اما مى تواند در بخشى از رونددرمان معقوالنه تصمیم بگیرد ،باید تصمیم او محترم شمرده شود.
رسالت
بیمارستان توانبخشی رفیده با استفاده از پرسنل مجرب با حفظ کرامت انسانی و ارتقاء ایمنی بیمار در
راستای بهبود مستمر کیفیت به ارائه خدمات نوین توانبخشی و درمانی متعهد می باشد.
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چشم انداز
بیمارستان توانبخشی رفیده مصمم است تا سال  0111به عنوان یکی از شاخص ترین مراکز ارائه دهنده
خدمات نوین توانبخشی کشور شناخته شود.

ارزش ها
 حفظ به کرامت انسانی
 عدالت و رعایت حقوق بیماران
 رعایت اخالق حرفه ای
 ارتقا کیفی و کمی خدمات توانبخشی و درمانی
 رعایت اصول ایمنی بیماران و کارکنان آموزش و توانمندسازی کارکنان
 شایسته ساالری
 سالمت اداری
 پایبندی به استانداردهای علمی ،آئین نامه و دستورالعمل های ملی
ما کارکنان بیمارستان توانبخشی رفیده در ارائه خدمات به بیماران متعهد به اجرای اصول ذکر شده در
چارچوب ارزش های متعالی انسانی می باشیم.

فرآیند پذیرش بیمار بستری

مراحل پذیرش
 مراجعه بیمار به واحد پذیرش با دستور پزشک معال
 انجام اقدامات الزم جهت تشکیل پرونده در واحد پذیرش
 مراجعه بیمار به صندوق جهت پرداخت ودیعه بستری و دریافت قبض
 ارائه قبض صندوق به واحد پذیرش و اخذ رضایت نامه آگاهانه
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 هماهنگی با بخش موردنظر جهت اختصاص تخت
 انتقال بیمار به بخش جهت بستری
مدارک الزم جهت پذیرش
 برگه دستور بستری پزشک معال
 همراه داشتن دفترچه بیمه بیمار با تاریخ معتبر و برگه کافی (در هنگام پذیرش و ترخیص)،
شناسنامه ،کارت ملی و شناسنامه قیم و سرپرست بیمار در صورت صغیر بودن بیمار
 معرفی نامه بیمه تکمیلی جهت ارائه به واحد درآمد و بیمه گری
 هنگام پذیرش بیماران زیر  01سال و یا بیماران ناتوان ذهنی و روحی ،حضور پدر یا قیم قانونی به
همراه شناسنامه الزامی است.
اطالعات الزم جهت پذیرش
 پس از اختصاص تخت و پایان فرآیند پذیرش و تایید مالی ،بیمار به بخش مربوطه منتقل می شود.
 مطالعه و کنترل اطالعات مندرج در برگه پذیرش و دستبند شناسایی بیمار توسط بیماران محترم یا
همراهان ایشان به منظور تایید صحت اطالعات الزامی است.
 میزان مبالغی که پس از پذیرش از بیماران محترم دریافت می شود ،فقط پیش پرداخت بوده و
میزان کامل هزینه ها توسط واحد ترخیص اعالم می شود.
 برگه راهنمای هزینه های بیمارستان در زمان پذیرش توسط همکاران واحد پذیرش به بیماران
محترم ارائه خواهد شد.
 هزینه بستری شدن در اتاق یک تخته (به جز اتاق ایزوله) ،هزینه اقامت در اتاق ویژه  VIPو
همچنین داشتن همراه باالی 00سال ،مورد قبول سازمان بیمه گر نبوده و پرداخت هزینه آن به عهده
بیمار می باشد که در صورتحساب لحاظ خواهد شد.
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کارت همراه
کارتی است شامل نام و نام خانوادگی بیمار ،که به صورت روزانه پس از تایید سرپرستار توسط مسئول
پذیرش صادر می شود .
همراه بیمار لطفا به نکات ذیل توجه فرمایید:
 استفاده از کارت همراه برای همراهان الزامیست و هر بیمار می تواند یک همراه داشته باشد.
 بیمارانی که با تشخیص پزشک و یا پرستار بخش نیاز به همراه دارند می توانند کارت همراه
دریافت کنند.
 گرفتن کارت همراه از واحد پذیرش بیمارستان با تایید سرپرستارامکان پذیر می باشد.
 رعایت ضوابط اخالقی و حفظ پوشش و شئونات اسالمی در طول مدت حضور در بیمارستان
الزامیست.
 دخالت در کار پرستاری و پرسنل بخش نظیر دست کاری سرم بیمار توسط همراه ممنوع است.
 هزینه همراه خارج از تعهد بیمه بوده و به صورت آزاد محاسبه می شود.
 در صورت مفقود شدن کارت جهت صدور کارت جدید به واحد پذیرش مراجعه نمایید.
 کارت از تاریخ صدور به مدت یک روز اعتبار دارد.

-9-

معرفی بخش های بیمارستان


تعداد اتاق عمل و ریکاوری 0 :اتاق عمل  0 +تخت ریکاوری



تعداد تخت های موجود در بخشها:



بخش ( 3داخلی) 01 :تخت



بخش ( 1اطفال) 07 :تخت



بخش ( 0جراحی) 07 :تخت



بخش ( 0نورولوژی) 06 :تخت



بخش اتاق عمل  0 :تخت



ظرفیت و تعداد تخت فیزیوتراپی 00 :تخت ( 9تخت الکتروتراپی0+تخت کشش0+تخت
مگنت تراپی)

شرح خدمات آزمایشگاهی


آزمایشات هورمون شناسی ،قارچ شناسی ،میکروب شناسی ،بیوشیمی ،انگل شناسی،
سرولوژی ،هماتولوژی ،خونگیری

شرح خدمات رادیولوژی  /تجهیزات تشخیص پاراکلینیکی


رادیولوژی ساده و تهاجمی – انواع سونوگرافی  ،داپلر رنگی

تجهیزات تشخیص پاراکلینیکی:


الکترومیوگرافی )(EMG



اسپیرومتری



طب فیزیکی و توانبخشی )(NCV



خدمات پاراکلینیک مغز و اعصاب :نوار نگاری مغزی )(EEG



خدمات پاراکلینیک قلب :نوارنگاری قلبی ) ، (ECGاکوکاردیوگرافی ،تست ورزش
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امکانات و خدمات بیمارستانی


داروخانه



رختشویخانه



بوفه

کلینیک های بیمارستان:


دست و اعصاب محیطی



جراحی ترمیمی



سالمندان



طب فیزیکی و دردهای عضالنی



توانبخشی قلب



ضایعات نخاعی



آرتروز



روانشناسی



روانپزشکی اطفال



توانبخشی اعصاب و روان



اختالالت تکامل کودکان



سکته مغزی



کلینیک زخم

پاراکلینیک های ساختمان


کاردرمانی



گفتاردرمانی



شنوایی شناسی



فیزیوتراپی
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آزمایشگاه



رادیولوژی



سونوگرافی



داروخانه

تخصص های موجود در بیمارستان


فوق تخصص جراحی دست



فوق تخصص جراحی ترمیمی سر و گردن ،پالستیک و ترمیمی گفتار



فوق تخصص اعصاب اطفال



فوق تخصص روانپزشکی اطفال



جراحی عمومی



قلب



عفونی



داخلی



اطفال



ارتوپدی



نورولوژی



بیهوشی



رادیولوژی



طب فیزیکی و توانبخشی
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معرفی بخشها و طبقات بیمارستان توانبخشی رفیده

بخش /واحد

طبقه

سه

ریاست بیمارستان  /مدیریت بیمارستان  /حراست  /معاونت آموزشی

دو

دفتر مدیریت پرستاری  /روابط عمومی  /بخش  / 3نمازخانه  /اموراداری

یک

بخش اتاق عمل /بخش  / 0بخش  / 0واحد آموزش  /سالن اجتماعات /
واحد IT

همکف

معاونت درمان  /واحد کنترل عفونت  /مدارك پزشکی  /آزمایشگاه /
رادیولوژی و سونوگرافی /فیزیوتراپی /کاردرمانی  /گفتاردرمانی  /شنوایی
شناسی /توانبخشی قلب /داروخانه  /تلفنخانه  /آشپزخانه /پذیرش صندوق /
کلینیک ها /واحد مددکاری

منفی یک

 / CSSDلنژری  /انبار
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لیست پزشکان و متخصصین بیمارستان توانبخشی رفیده
نام دکتر

تخصص
فوق تخصصص ترمیمی

فریدون الیقی

دست و اعصاب محیطی /

نام دکتر

تخصص

احمد علی اکبری

متخصص داخلی و

کامرانی

سالمندان

مجتبی عظیمیان

متخصص مغز و اعصاب

ریاست بیمارستان
آرش ستوده

متخصص بیهوشی  /رئیس
اتاق عمل
فوق تخصص جراحی

هاشم شمشادی

ترمیمی  /معاون آموزشی

شهال حاجعلی عسگر

بیمارستان
رضا سلمان روغنی
امین شاهرخی

متخصص طب فیزیکی و
توانبخشی

نیکتا حاتمی زاده

فوق تخصص اعصاب

یونس لطفی

اطفال

متخصص طب فیزیکی و
توانبخشی
متخصص اطفال
متخصص گوش  ،حلق و
بینی

عباس صادقی اصفهانی

متخصص ارتوپدی

مهشید فروغان

روانپزشک سالمندان

بیژن خراسانی

جراحی عمومی

بابک گوشه

متخصص قلب و عروق

دکتر هومان صفوی

متخصص روانپزشکی

دکتر پریسا سعیدی

پزشک عمومی

دکتر حسن دارایی

پزشک عمومی

دکتر اکبر قهیمی

دکتر امیرحسین کهالیی
دکتر مرتضی فرازی

دکترای فیزیوتراپی /مسئول
بخش فیزیوتراپی

دکتر سیدعلی حسینی

دکترای گفتاردرمانی /

دکترای تخصصی
کاردرمانی
دکترای کاردرمانی/
مسئول بخش کاردرمانی

دکتر حقیقی

متخصص مغز و اعصاب

دکتر موجانی

متخصص تغذیه

دکتر سیدنور

پزشک عمومی

دکتر دادخواه

مشاوره توانبخشی

دکتر بهمنی

مشاوره خانواده

دکتر شکیبا

روانشناسی بالینی

دکتر وامقی

متخصص اطفال

مسئول بخش گفتاردرمانی
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بیمه ها و سازمان های طرف قرارداد بیمارستان در حال حاضر

خدمات درمانی (روستایی ،کارکنان دولت ،سایر اقشار ،ایرانیان ،بیمه سالمت)  /تامین اجتماعی /
ارتش و نیروهای مسلح  /تکمیلی بانک مرکزی  /دانا /البرز /SOS /شهرداری  /شرکت نفت/
استانداری تهران  /سازمان مدیریت و برنامه ریزی  /وزارت کشور /ایران

قوانین و مقررات کلی بیمارستان رفیده و بخش های درمانی
بیماران محترم
از اینکه این بیمارستان را در جهت درمان انتخاب نموده اید متشکریم .تمامی کارکنان این بیمارستان خود
را در قبال سالمتی شما مسئول دانسته و هدفشان جلب رضایت شما عزیزان می باشد .خواهشمند است در
مراجعات خود به بیمارستان و قسمت های مختلف به نکات ذیل توجه فرمائید.
 خوشرویی در برخورد با کلیه کارکنان
 همکاری با انتظامات و نگهبانی بیمارستان
 عدم پارك اتومبیل در محوطه بیمارستان
 عدم تردد همراهان در بخش ها بدون برگه همراه

مالقات بیماران
 ساعت مالقات با بیماران همه روزه از ساعت  3لغایت  1بعدازظهر می باشد.
 ورود کودکان زیر  01سال به بخش ها جهت مالقات ممنوع است.
مقررات بخش
 .0موارد ایمنی:
 هنگام خواب و استراحت محافظ کنار تخت ) (Bed Sideرا باال بکشید و در صورتی کهنحوه استفاده از آن را نمی دانید از پرستار بخش سئوال نمایید.
 -بدون اطالع پرستار خود از بخش خارج نشوید.
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بهداشت بخش:
 جهت رعایت بهداشت و نظافت بخش رعایت نکات ذیل ضروری است: رعایت نظافت در داخل بخش و سرویس های بهداشتی و حمام نگهداری مواد غذایی در داخل یخچال بخش عدم استفاده از نایلون مشکی برای نگهداری غذا در یخچال از استعمال دخانیات در کلیه فضاهای بیمارستان خودداری شود. .0لوازم شخصی و لباس بیمار
-

پس از بستری می بایست لوازم شخصی خود را شامل (دمپایی ،لیوان ،قاشق ،حوله ،مسواك و
غیره) تهیه نمایید.

 بیماران باید از لباس مخصوص بخش استفاده نمایند. نگهداری اشیا گران قیمت شخصی در بخش ممنوع است و بیمارستان در صورت مفقود شدنآنها مسئولیتی تقبل نمی نماید.
 .3رژیم غذایی:
-

نوع رژیم غذایی بیمار توسط پزشک تجویز شده و مطابق سلیقه و عادات غذایی بر اساس
منوی غذایی تعیین می شود:

 ساعات سرو غذا در بخش  :صبحانه (از ساعت  6تا  ، )7ناهار (از ساعت 00تا  ،)03شام (ازساعت  09:11تا  01شب)
 .1آرامش و سکوت بخش
 جهت رعایت آرامش بیماران بستری با صدای بلند صحبت نکنید. تلفن فقط در راهرو صحبت شود. .1ارتباط با پرستار  :جهت احضار پرستار در مواقع ضروری می توانید از زنگ اخبار که در باالی
تخت ها نصب شده است استفاده نمایید.
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 .6ترخیص از بخش:
 هنگام ترخیص از بخش حتما شماره تماس تلفن ثابت برای پیگیری های بعدی درمان اعالمنمایید.
 ترخیص بیماران فقط صبح ها (از ساعت  00به بعد) انجام پذیر است .هنگام ترخیص دردستداشتن دفترچه بیمه ،شناسنامه با کارت ملی الزامی است.
 جهت تسریع در امور ترخیص خواهشمند است به تاریخ اعتبار و انقضای دفترچه بیمه خودتوجه نمایید.
 جهت انجام امور مربوط به ترخیص می بایست همراه مراجعه نماید .لذا قبل از ترخیص همراهخود را مطلع نمایید.
 در صورتی که درمان شما نیاز به پیگیری های بعدی داشته باشد ،پرستار بخش زمان مراجعه بهدرمانگاه را به شما اعالم خواهد نمود.
 آموزش های الزم در مورد مراقبت های پس از ترخیص (ازجمله نحوه فعالیت ،مراقبت اززخم ،مصرف دارو ،رژیم غذایی و  )...توسط پزشک یا پرستار به شما ارائه خواهد شد.
 جهت ترخیص به موقع از بخش خواهشمند است هزینه درمان را به موقع آماده نمایید. در صورتی که پس از ترخیص از بخش نیاز به ارتباط با پزشک معال خود داشته باشید میتوانید با بخش مربوطه تماس گرفته و یا شماره تماس تلفن پزشک خود را از منشی بخش اخذ
نمایید و یا شخصا به درمانگاه مراجعه نمایید.
کلیه کارکنان بیمارستان توانبخشی رفیده خود را متعهد می دانند تا در محیطی آرام به شما عزیزان
همانند اعضای خانواده خود ارائه خدمت نمایند .در صورتی که رضایت شما برآورده نشد ،حتما به ما
گوشزد نمایید و در مقابل اگر کارکنان شریف ما نیز از طرف مراجعین محترم مورد سوء رفتار قرار
گیرند پیگیری و اقدام الزم به عمل خواهد آمد.
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مشاوره مذهبی بیماران و همراهان

 مشاوره مذهبی به مراجعین در زمینه مسائل دینی ،خانوادگی ،فردی و .... پاسخگویی به مسائل شرعی بیماران ،همراهان ،کادر درمانی و غیردرمانی برگزاری نماز جماعت تقویت انگیزه دینی در پرسنل جهت خدمت به مراجعین و بیماران و افزایش رضایتمندی آنها ازخدمات ارائه شده
 همدلی و همدردی با خانواده بیماران صعب العالج در ضمن تقویت روحیه آنها با گفتگو و بیانفلسفه دینی ابتالء ات مومنین
 ایجاد و افزایش نشاط معنوی در بین کادر بیمارستان تعدیل انتظارات بی مورد برخی بیماران و یا همراهان آنها با بیان حقوق بیمار و وظایف کادرپزشکی
مشاوره مذهبی بیمارستان توانبخشی رفیده :حاج آقا رضازاده 19371110911

فرم توجیه هزینه های بیمارستان بستری بیمه ای
مراجعین محترم لطفا موارد مربوط به هزینه های بستری را که در زیر آمده قبل از پذیرش با دقت مطالعه
کرده و موافقت خود را به صورت کتبی اعالم نمایید.
 -0هزینه پیش پرداخت بیماران بستری کمتر از یک هفته  0 :میلیون ریال
 -0هزینه پیش پرداخت بستری بیش از یک هفته:
 اتاق یک تخته خصوصی01 :میلیون ریال اتاق دو تخته و سه تخته  1 :میلیون ریال -3پرداخت هزینه های بعدی بستری در پایان هر دو هفته توسط بیمار یا همراه بیمار
 -1هزینه هتلینگ قابل پرداخت برای بیماران بیمه ای به ازای یک شب کامل شامل موارد زیر است:
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 اتاق یک تخته خصوصی برای بیمار بیمه روستایی 0/001/111 :ریال و سایر بیمه ها 0/011/111ریال
 اتاق دو تخته برای بیمار بیمه روستایی  91/111ریال و سایر بیمه ها  001/111ریال اتاق سه تخته برای بیمار بیمه روستایی  30/111ریال و سایر بیمه ها  61/111ریال -1هزینه هرماه بیماران به شرح ذیل می باشد:
 هزینه همراه بیماران باالی  00سال به صورت آزاد محاسبه شده و به ازای هر شب  011/111ریالو شامل یارانه و طرح تحول سالمت نمی باشد.
 هزینه همراه بیماران زیر  00سال به ازای هر شب  01/111ریال و شامل یارانه و طرح تحولسالمت می باشد.

فرم توجیه هزینه های بیمارستان بستری آزاد
مراجعین محترم لطفا موارد مربوط به هزینه های بستری را که در زیر آمده قبل از پذیرش با دقت مطالعه
کرده و موافقت خود را به صورت کتبی اعالم نمایید.
 -0هزینه پیش پرداخت بیماران بستری کمتر از یک هفته  01 :میلیون ریال
 -0هزینه پیش پرداخت بستری بیش از یک هفته 01 :میلیون ریال
 -3پرداخت هزینه های بعدی بستری در پایان هر دو هفته توسط بیمار یا همراه بیمار
 -1هزینه هتلینگ قابل پرداخت برای بیماران به ازای یک شب کامل شامل موارد زیر است:
 اتاق یک تخته خصوصی  0/066/111 :ریال اتاق دو تخته 0/601/111 :ریال اتاق سه تخته 0/111/111 :ریال -1هزینه همراه بیماران باالی  00سال به صورت آزاد محاسبه شده و به ازای هر شب  011/111ریال
و شامل یارانه و طرح تحول سالمت نمی باشد.

- 09 -

فرآیند ترخی ص بیماران بستری
مراحل ترخیص:

 اعالم دستور ترخیص توسط پزشک معال  /یا ترخیص با رضایت شخصی مراجعه همراه بیمار به واحد ترخیص جهت دریافت صورتحساب و فیش پرداخت هزینه ها مراجعه همراه بیمار به صندوق جهت تسویه حساب و دریافت قبض پرداخت هزینه ها دریافت برگه ترخیص بیمار از واحد ترخیص مراجعه همراه بیمار به بخش و خروج بیمار از بیمارستاناطالعات الزم جهت ترخیص

 زمان ترخیص بیماران از بیمارستان از ساعت  1صبح الی  0بعدازظهر می باشد. همراه داشتن کارت اعتباری جهت پرداخت هزینه ها باعث سرعت بخشیدن به مراحل ترخیصبیماران محترم خواهد شد.
 مراجعه بیماران محترم دارای بیمه تکمیلی همراه با معرفی نامه به واحد درآمد و بیمه گری درزمان پذیرش یا در طول مدت بستری بیمار در بیمارستان الزامی است در غیر این صورت واحد
ترخیص در زمان ترخیص بیمار از بیمارستان مسئولیتی درخصوص این موضوع نخواهد داشت.
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فرآیند رسیدگی به شکایات گیرندگان خدمت
مراجعین محترم :در صورتی که شکایت  ،انتقاد یا پیشنهادی برای خدمات ارائه شده در این بیمارستان
داردی ،طبق فرآیند زیر می توانید به ما مراجعه کنید.
فر

ر

/

/

/

14
/

/

فر

راه های برقراری ارتباط:
کارشناس حقوق گیرنده خدمت:
ساعات اداری  ،شماره تماس مستقیم صبح ها00671106 :
شماره تماس مستقیم سوپروایزر کشیک.... 00671111 :
تلفنخانه 00671107-00671111 :داخلی 019
ایمیلpatientright@uswr.ac.ir :
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نحوه دریافت فرم رسیدگی به شکایات /انتقادات /پیشنهادات بیماران
کلیه افراد مراجعه کننده به این بیمارستان در صورت وجود هرگونه مشکل (حل نشده توسط مسئول بخش/
واحد مربوطه) می توانند جت دریافت فرم اعالم شکایت  /انتقاد /پیشنهاد به یکی از واحدهای ذیل مراجعه
نموده و پس از تکمیل فرم ،آن را به همان محل عودت نمایند و یا برگه های پر شده را به صندوق شکایات/
انتقادات  /پیشنهادات نیز بیندازند.
-

کارشناس حقوق گیرنده خدمت :ساعات اداری

-

سوپروایزر کشیک :ساعات غیراداری و روزهای تعطیل

نحوه پیگیری شکایت  /انتقاد  /پیشنهاد
مراجعین محترم طی دو هفته پس از طرح شکاست  /انتقاد  /پیشنهاد می توانند از طریق کد پیگیری با کارشناس
حقوق گیرنده خدمت تماس گرفته و نتیجه را پیگیری نمایند.
در موارد اورژانسی موضوع بالفاصله بررسی و اقدام اصالحی انجام و نتیجه ظرف  11ساعت اعالم خواهد شد.
کلیه سوابق مربوط به شکایات /انتقادات /پیشنهادات به صورت محرمانه نگهداری خواهد شد.
راه های برقراری ارتباط:
بیمارستان رفیده  ،طبقه سوم ،کارشناس مسئول واحد حقوق گیرندگان خدمت
راه های برقراری ارتباط بیماران جهت رسیدگی به شکایت بیماران:
تلفن مستقیم 00671106

شماره تماس بیمارستان  03171 :داخلی 019

ایمیلpatientright@uswr.ac.ir :
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لیست تلفن های ضروری داخل بیمارستان

نام
بخش 0
بخش 0
بخش 3
اتاق عمل
کلینیک
آزمایشگاه
رادیولوژی
قلب
فیزیوتراپی
کادرمانی
گفتاردرمانی

کد
339
063
061
063
016
066
071
030
033
000
001

نام
ریاست و مدیریت
پذیرش
صندوق
حراست
نگهبانی
مدارك پزشکی
بیمه
امور مالی
امور عمومی
مهندسی
تاسیسات
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کد
 019مستقیم00671106 :
006
011
001
000
006
010
091
096
010
067

