
 :اطالعات انتظامی

 از ازدحام جلوی درب های ورودی و خروجی -1

 .خودداری کنید تا مانع ورود و خروج بیماران بد حال نشوید

 

 هر روز می باشد در زمان اتمام 14الی16ساعت مالقات -2

 مالقات بیمارستان را ترک فرمائید و با کادر انتظامات در این مورد

 همکاری نمائید

 از آنجائیکه حضورهمراه و شلوغ بودن اتاق بیمار در پاره ای موارد -3

 در روند درمان خلل ایجاد می کند، بیمار با هماهنگی سرپرستار بخش و

 .در صورت نیاز می تواند یک نفرهمراه داشته باشد

 

 مالقات در بخش های ویژه به صورت محدود امکان پذیر می -4

است در غیر  باشد در این رابطه هماهنگی با مسئول شیفت الزامی

های ویژه ، با ارائه  پس از بستری شدن بیمارتان در بخش اینصورت

به بخش، محوطه بیمارستان را ترک نمائید. در صورت  تماس شماره تلفن

 .ق تلفن با شما تماس گرفته خواهد شداز طری نیاز به حضور شما،

 

 از استفاده نمودن از زیر انداز، برپا نمودن چادر، استفاده از قلیان و -5

 .... در محوطه بیمارستان جدا ً خودداری نمائید

 

 .از کشیدن سیگار در بیمارستان خودداری نمائید -6

 

 محوطه وسیله نقلیه خود را پس از انتقال بیمارتان، به بیرون از -7

 .بیمارستان و یا پارکینگ هدایت کنید

 

 افراد سودجو همیشه در کمین هستند بنابراین از دادن هرگونه -8

 وجه نقد به افراد خودداری کنید و مراقب کیف، تلفن همراه و وسایل

 شخصی خود باشید و در صورت برخورد با افراد مشکوک به انتظامات

 .بیمارستان اطالع دهید

 منشور حقوق بيمارمحور 5

 .بيماراست حق سالمت خدمات دریافت مطلوب -1

 اين خدمات بايد محترمانه، صادقانه، عادالنه، سريع و فارغ از تبعیض

 .شود باشد. شرائط خاص بیمار)ناشنوا، کودک، زبان بیگانه و ... ( در نظرگرفته

از درد و  و بدور مبتني بر دانش روز، منافع بیمار و امكانات و شرائط مناسب

همراه با فراهم  تامین هزينه و يا در شرائط اورژانس فارغ ازالزام به.رنج باشد

 باشد. ديگر سازی زمینه انتقال به مراکز مناسب

 

باید به نحو مطلوب و به ميزان کافی در اختيار بيمار قرار  اطالعات -2

 ت اعضایاطالعات شامل : هزينه های احتمالي، بیمه ها، نام و مسئولی .گيرد

روش  کادر درمان، مفاد منشور حقوق، نقاط ضعف و قوت و عوارض احتمالي

اطالعات  درمان، نحوه دسترسي به پزشک معالج، آموزش های الزم، تصاوير

 شده در پرونده. ثبت

 

 آزادانه بيمار باید محترم شمرده شود. گيری انتخاب وتصميم حق -3

 تخاب پزشک معالج، مرکزبیمار در مواردی ذيل حق انتخاب دارد :ان

رد  و نظرخواهي از پزشک دوم، شرکت در پژوهش، قبول يا خدمات دهنده

کافي  وجود خطر، زمان عدم پس از آگاهي و در صورت درمان پیشنهادی

 و انتخاب . جهت تصمیم گیری

 

 اصل رازداری و احترام به حریم خصوصی بيمار رعایت شود.-4

 م گذاشته شود و امكانات الزم بدينبايد به حريم خصوصي بیمار احترا

 منظور فراهم شود. فقط بیمار ، گروه درماني و افراد قانوني مجاز حق

 دسترسي به اطالعات بیمار را دارند. همراهي فردمعتمد در مراحل

 تشخیصي حق بیمار استمگر اينكه خالف ضرورت پزشكي باشد.

 

 مار است.دسترسی به نظام کارآمد رسيدگی به شکایات حق بي -5

 بیمار حق دارد در صورت ادعای نقض حقوق خود، بدون اختالل در

 کیفیت خدمات دريافتي به مقامات ذيصالح شكايت کند و از نتايج

 خسارت وارده جبران شود. شكايت خود آگاه و درصورت صحت ادعا،

 کمبود وقت، سختي کار و يا ساير شرائط محیطي به هیچ عنوان

عدم رعايت منشور  و نمي تواند توجیهي بر بي توجهي و بي احترامي به بیمار 

 محسوب شود بیمارحقوق 

 درباره بیمارستان ..

يكي از بیمارستان های عمومي و  مرکز آموزشي درماني امام خمیني )ره(

گرديده تاسیس  1397مي باشد که درسال  خویعلوم پزشكي  دانشكدهتابعه 

اين مرکز با مساعدت های رياست محترم دانشگاه علوم پزشكي و  است.

جهت ارتقا سالمت و درمان بیماران خیرين گرانقدر ،روند رو به پیشرفتي در 

،  CCU،ICUپیموده است به طوری که اکنون مجهز به بخش های ويژه نظیر

زنان و زايمان  ، ،اطفال و نوزادان ،اتاق عمل زنان،جراحي زايشگاه ،  اورژانس ،

داروخانه ، آزمايشگاه ، راديولوژی ، سونوگرافي و  شامل  و خدمات پاراکلینیک

اشد .هم چنین پس از راه اندازی کلینیک تخصصي و حضور مي ب ماموگرافي

جراحي ،زنان و زايمان  ثابت متخصصین شامل : قلب و عروق ،اطفال ،

 مي باشد .... تست ورزش ، تغذيه و  ،اکو ، راديولوژيست ، بیهوشي،

 علوم دانشکده به وابسته )ره( امام خمینی درمانی مرکزآموزشی:  ماموریت ما

 متعهد و پرسنل مجرب و متخصص پزشکی کادر از مندی بهره با خوی پزشکی

 خدمات ارائه منظور به مرکز این. است پاراکلینیکی کلینیکی های بخش در

 روش های و دانش بکارگیری با اجرای استانداردهای اعتباربخشی ملی و مطلوب

 و بیمار ایمنی بر تأکید با و پیشرفته و پزشکی سالم تجهیزات پزشکی، نوین

 استانداردهای و رساند می انجام به را خود ماموریت خدمات، در وآورین

 در ماهر انسانی نیروی تربیت پژوهش، و آموزش حیطه در آموزشی اعتباربخشی

 به و مراجعین رضایتمندی بیماران پیراپزشکی، و پرستاری مختلف های رشته

 قرار خود های فعالیت سرلوحه را بیماران حقوق و ای حرفه اخالق رعایت همراه

 .است داده

ما برآنیم تا همواره با حفظ عالي ترين درجه کیفیت، بعنوان يكي :  چشم انداز ما

از مراکز برتر ارائه خدمات درماني در سطح استان شناخته شده و پیشرو دردرمان 

 ، آموزش و پژوهش  باشیم. 

  ارزش های ما :

 پایبندی به ارائه خدمات ایمن به بيماران 

  بهبود مستمر کيفيت خدمات ارائه شدهمحوری و دانش 

 آموزش، پژوهش و توسعه منابع انسانی 

  بيمار محوری و رعایت منشور حقوق بيمار و رعایت شئونات

 اسالمی و حفظ ارزش های انسانی و اخالقی 

 فرهنگ بدون سرزنش در گزارش خطاها 

 توجه به حفظ و ارتقاء سالمت محيط زیست 

 محوری آموزش 

 



 

 

                      

 

 

 پمفلت آموزشی 

راهنمای مراجعان و حقوق 

مرکز  خدمت درگيرنده 

آموزشی درمانی امام 

 خمينی)ره(

 

 

 : مرکزامکانات رفاهی 

 ز فضای سب 

 سانسور آ 

 در البي بیمارستان لوزيونت 

  تلفن 

 بوفه 

 بسرد کنآبجوش /آ 

  انجام فرائض ديني باکس معنوی جهت 

  غذای همراه بیمار 

 انهنماز خ  

  صندلي تخت خواب شو 

  سالن غذا خوری 

  

در مراجعه کنندگان عزیز می توانند 

صورت داشتن هر گونه سوال یا شکایت 

در زمينه اجرای طرح تحول نظام 

امام  مرکز آموزشی درمانیسالمت در 

به واحد بهبود کيفيت ( ره) خمينی

 . فرمایيد مراجعه

 واحد حقوق گيرنده خدمت –با تشکر 

 یماران و همراهان آنها باید بدانند :انچه ب

شامل دو حوزه خدماتي مهم برای بیماران بستری و    اين مرکز

اورژانس هستند که شناخت و رعايت قوانین بیمارستاني از سوی 

همراهان بیماران برای ايجاد شرايط الزم جهت ارائه خدمات درماني 

 امری ضروری است 

 صرفا يک يا دو نفر  دارد س حضورمادامي که بیمار در اورژان

همراه کار وی را پیگیری کند ،اگر هر بیمار چند نفر را به 

عنوان همراه داشته باشد کادر درمان متحمل فشار و استرس 

با سختي  ، فراوان خواهد شد و کار درمان به موقع و مناسب

 0همراه خواهد بود 

  وضعیت بالیني برخي بخش ها(ICU-CCU) به گونه ای است

به دلیل نیاز بیماران به ارامش و جلوگیری از ورود آلودگي که 

،تردد به اين بخش ها بدون هماهنگي با پرستار کشیک 

 ممنوع است و الزم است مالقات به حداقل برسد . 

  همراهان بیمار در بخش های غیر ويژه در ساعات مالقات

تعیین شده مي توانند بیماران خود را مالقات کنند که از 

مالقات کردن کوتاه بودن زمان عیادت و زود برخواستن اداب 

،عدم استفاده از گلهای معطر و خوشبو کننده از کنار بیمار 

با صدای بلند   ،عدم مزاحمت برای ساير بیماران ، عدم صحبت

 با تلفن همراه و... مي باشد .

  به عنوان بستگان درجه يک بیمار در بخش های غیر ويژه

درخواست کتبي از پرستار بخش برای اين  مي توانند باهمراه 

 امر اقدام کنند .

  الزم است قبل و بعد از عیادت با بیمار دست های خود را با

 آب و صابون موجود در بخش ها بشويید . 

  همراهان به بهداشت محیط بیمارستان توجه ويژه کنند

سیگار نكشند ،و زباله های عفوني و غیر عفوني را به تفكیک 

 های مخصوص ريخته شود .در سطل 

 


