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معرفي بيمارستان قائم(عج) فيروزآباد :
بيمارستان عمومي با درجه ارزشيابي يك و داراي  421تخت فعال مي باشد .
بخشهاي درماني شامل :
داخلي بزرگساالن  ،داخلي اطفال  ،جراحي زنان  ،جراحي مردان  ،زايشگاه  ،همودياليز ،
تاالسمي  ،اتاق عمل  ICU ، CCU ، NICU ،مي باشد .
بخشهاي پاراكلينيك شامل :
 .4درمانگاه  :شامل تخصصهاي ارتوپدي – چشم – يورولوژي – زنان و زايمان – اعصاب
و روان – داخلي – گوش،حلق و بيني – اطفال – جراحي عمومي – مغز و
اعصاب(انجام نوار عصب) – فوق تخصصي قلب(انجام تست ورزش و اكوكارديوگرافي)
.
 .2آزمايشگاه  :انجام آزمايشات خون  ،كلينيكال  ،پاتولوژي و بانك خون مي باشد .
 .3داروخانه شبانه روزي
 .1فيزيوتراپي
 .5راديولوژي  :انجام سونوگرافي ساده و داپلر  ،ماموگرافي و سي تي اسكن .
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مقررات بيمارستان :
 .4ساعت مالقات بين  3الي  1بعدازظهر مي باشد .
 .2هر بيمار فقط يك همراه داشته باشد و حضور همراه در ساعت ويزيت پزشك بر
بالين بيمار ممنوع است .
 .3خودداري از كشيدن سيگار و عدم استفاده از موبايل بر بالين بيمار .
بيمه هاي طرف قرارداد :
تأمين اجتماعي ،سالمت ،نيروهاي مسلح ،كميته امداد ،شركت نفت ،صدا و سيماي
فارس ،بانك هاي تجارت و ملت ،بيمه هاي( دانا ،آسيا ،ايران ،البرز ) ،وزارت دفاع و
پشتيباني ،بيمارستان مسلمين ،نيروي انتظامي ،بيمه اشخاص سينا ،پادگان امام رضا و
پادگان  7كازرون ،شركت سرمايه گذاري ،زندان فارس ،تيپ  32هوابرد ،تيپ دوم امام
سجاد ،لشكر  41فجر ،شركت هواپيمايي ،مجتمع صنعتي فجر .
نكته  :منشور حقوق بيمار در تمامي راهرو هاي بخشهاي درماني نصب شده و مواردي
كه بيمار حق دارد بداند در آن ذكر شده است  ،لطفا حتما آنرا مطالعه فرماييد .
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شماره تلفن هاي ضروري بيمارستان :

آزمايشگاه

265-257

درمانگاه

253

آشپزخانه

212

بخش جراحي زنان

)260(254

اتفاقات

215-249

بخش جراحي مردان

)288(266

اتفاقات سرپايي

322

بخش داخلي

)261(263

اتاق عمل

245-238

بخش اطفال

)285(294

حراست

272

بخش زايشگاه

)234(244

اسكرين

208

بخش دياليز

240

بايگاني

225

بخش ICU

274

بخش CCU

228

رياست

242

بخشNICU

216

فيزيوتراپي

251

بيمه ها

276

مديريت

299

پزشك اتفاقات

227

مركز تلفن

202-9

ترخيص

235

نگهباني بخش

282

داروخانه

259

صندوق اتفاقات

248

سونوگرافي

283

صندوق درمانگاه

256

راديولوژي

271

مركز اورژانس

115
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فرانشيز بيماران بستري :
توجه  :هزينه اتاق يك تخته بر عهده بيمار است .
هتلينگ :
سهم
سازمان

سهم بيمار

بيمه گر
با رعايت
سيستم

%15

ارجاع
بدون
سيستم

%19

ارجاع

دارو،تجهيزات
%5
ساير خدمات %3
سالمت %2
دارو،تجهيزات
%49
ساير خدمات %6
سالمت %1

اتاق يك تختي
اتاق دو تختي
اتاق ايزوله
هزينه همراه
تخت نوزاد
تخت عمومي
تخت بخش POSTCCU
تخت CCU
تخت ICU،NICU

سهم

سهم

يارانه

بيمار از

دوست

يارانه

 %19تفاوت

 %19تفاوت

 2166111ريال
 1625111ريال
 1625111ريال
 244111ريال
 451111ريال
 1183111ريال
 2188111ريال
 2513111ريال
 5125111ريال
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%49
تفاوت

%49
تفاوت

لباس فرم پرسنل بيمارستان :
پرستاران (روپوش سفيد ،شلوار و مقنعه سورمه اي ،كفش سفيد)
بهياران (روپوش سفيد ،كفش سفيد ،شلوار و مقنعه خاكستري)
پرسنل راديولوژي و آزمايشگاه و پزشكان  :فقط روپوش سفيد

برگه ها و فرمهايي كه ممكن است در اختيار بيماران قرار گيرد
شامل :
 .4فرم رضايت نامه انجام زايمان به روش سزارين  ،انجام سي تي اسكن با ماده حاجب
و كشيدن آب كمر
 .2برگ پذيرش و خالصه ترخيص
 .3فرم پيگيري شكايات مردمي
 .1فرم ارائه پيشنهاد
 .5فرم نظرسنجي از مراجعين
فرم رضايت آگاهانه در موارد زير گرفته مي شود :
اقدامات تهاجمي از جمله دادن شوك و جراحي  ،بيهوشي  ،استفاده از خون و فرآورده
هاي خوني  ،تحقيقات .
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نحوه دريافت گواهي والدت :
همه روزه بجز ايام تطيل از ساعت  8الي  49در بخش زايشگاه با ارائه مدارك اصل و
كپي شناسنامه و كارت ملي پدر و مادر صادر مي گردد و به اداره ثبت احوال تحويل مي
گردد  .لطفا گواهي والدت را از اداره ثبت دريافت نماييد .
انتقادات و پيشنهادات :
ضمن آرزوي سالمت براي شما مراجين محترم در صورت داشتن انتقاد يا پيشنهاد همه
روزه بجز ايام تعطيل از ساعت  8الي  43به جناب آقاي محمد راستيان مسئول شكايات
بيمارستان قائم(عج) واقع در واحد مديريت يا سايت بيمارستان مراجعه نماييد  .و
ميتوانيد بدون ترس از مجازات بوجود آمدن اختالل در كيفيت خدمات رساني بدون نام
بصورت شفاهي يا كتبي با رعايت قوانين و مقررات موارد مد نظر خود را به مقامات ذي
صالح اعالم نماييد .
خدمات رفاهي جهت همراهان :
همراه سراي بيمار  ،تخت همراه بيمار و نصب تلويزيون و يخچال در اتاق بيماران .
فرآيند پذيرش :
 .4مراجه بيمار ارجاع شده از ساير مراكز  ،مطب  ،درمانگاه يا اورژانس  ، 445و ويزيت
بيمار توسط پزشك اتفاقات
 .2فرستادن همراه بيمار جهت تشكيل پرونده به واحد پذيرش با فرمي با محتوي (
پذيرش محترم جهت تشكيل پرونده خانم/آقا ...در بخش...بدليل...اقدام شود ) و ثبت
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انجام اقدامات درماني

نام بيمار در سيستم .
توسط پزشك و پرستار و متخصصين و ادامه درمان .
فرآيند اعزام :

نوشتن دستور اعزام توسط پزشك مربوطه گزارش و ثبت اطالعات بيمار در سايت اعزام
و گزارش تلفني وضيت بيمار به  MCMCو منتظر ماندن براي جواب كه در صورت دادن
پذيرش هماهنگي با سوپروايزر جهت آمبوالنس و بيماربر و در نهايت تسويه حساب و
انتقال بيمار .
فرآيند ترخيص :
نوشتن دستور ترخيص توسط پزشك مربوطه  ،چك آن توسط پرستار مربوطه  ،تهيه
كپي از مدارك باليني توسط همراه  ،ارسال ترخيص از طريق سيستم  ،تسويه حساب با
واحد ترخيص با ارائه مدارك ( كپي دفترچه بيمه كه باالي  2سال بايد عكسدار باشد و
تهيه فرم ارجاع پزشك خانواده ) گرفتن فرم آموزش به بيمار و خالصه پرونده و مدارك
باليني از پرستار مربوطه و در نهايت كشيدن سرم بيمار و انتقال به منزل .
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عنوان خط مشي  :رعايت حقوق گيرنده خدمت در زمينه اطالع رساني در
خصوص روش هاي تشخيصي و درماني  ،نقاط ضعف و قوت هر روش
خط مشي :
براي مشاركت بيماران و خانواده در تصميم گيري هاي مراقبتي الزم است آن ها در مورد
وضعيت پزشكي نحوه مراقبت و درمان اطالعات اوليه اي داشته باشند،لذا بيمارستان با
هدف مشاركت بيمار در تصميم گيري و برنامه ريزي طرح درماني و مراقبتي،سياست
استفاده از رضايت نامه آگاهانه در پروسيجرهاي تهاجمي را اتخاذ و به آن عمل مي كند.
روش اجرا :
پزشكان متخصص نسبت به تهيه ليست روش هاي مختلف تشخيصي و درماني ،نقاطضعف و قوت هر روش و عوارض احتمالي آن درتشخيص،سير بيماري ،پيش آگاهي و
عوارض آن و نيز تمام اطالعات تاثير گذار در روند تصميم گيري گيرنده خدمت در
بيماري هاي مختلف اقدام مي نمايد .
بيمار و يا همراه ايشان با توجه به اطالع رساني هاي انجام شده و كسب آگاهي الزم درخصوص بيماري خود فرم مربوطه را مطالعه و امضا مي نمايد.
پرستار مسئول بيمار فرم تكميل شده توسط بيمار و همراه ايشان را ضميمه پروندهباليني بيمار مينمايد.
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عنوان خط مشي  :رعايت حقوق گيرنده خدمت در خصوص دسترسي بيمار به
پزشك معالج وتيم پزشكي در طول درمان
خط مشي :
براي حفظ تداوم مراقبت در تمام مراحل درمان الزم است تيم پزشكي و درماني واجد
صالحيت در تمام مدت اقامت بيمار در بيمارستان حضور داشته باشند و مسئول
پاسخگويي به نيازهاي بيمار باشند لذا بيمارستان با هدف دسترسي بيمار به پزشك و
تيم درماني بصورت برنامه هاي هفتگي و ماهيانه حضور پرسنل را برنامه ريزي مي نمايد.
روش اجرا :
رياست بيمارستان طي نامه اي خطاب به متخصصان بيمارستان زمان راند تخصصي وحضور پزشك متخصص بر بالين بيمار را تعيين و به بخش ها نيز اعالم مينمايد.
متخصصان بيمارستان در زمان مشخص شده جهت انجام راند بيماران در بخش حاضرمي شوند و پاسخگوي نيازها و سواالت پزشكي ايشان ميباشند.
 مديريت پرستاري برنامه شيفت كاري كليه پرسنل درمان به صورت هفتگي تهيه نمودهو جهت اجرا به كاركنان اعالم مي كند.
مسئول بخش بر حضور به موقع پزشك و پرسنل بخش نظارت داشته و مواردي كه نيازبه پيگيري دارد توسط ايشان انجام ميشود .
پرستار مسئول بيمار در موقع پذيرش بيمار در بخش ،به ايشان اطالع رساني هاي الزمدر خصوص زمان حضور و دسترسي به پزشك معالج و تيم پزشكي ايشان در بخش انجام
مي دهد .
عنوان خط مشي  :رعايت حقوق گيرنده خدمت در خصوص اطالع رساني به
مراجعين درباره خدمات بيمارستان در زمان پذيرش
12

خط مشي:
تطبيق دادن نيازهاي بيمار با رسالت  ،منابع و امكانات بيمارستان در اولين مرحله پذيرش
بيمار ضروري است و بيمارستان با اين هدف كه بيماران اطالع كافي در خصوص خدمات
مورد نياز خود داشته باشند،سياست اطالع رساني به مراجعين در بدو پذيرش را اتخاذ
نموده و به آن عمل مي كند.
روش اجرا :
مسئول واحد پذيرش و ترخيص كليه ضوابط و هزينه هاي قابل پيش بيني ،بيمه هايطرف قرارداد و ساير سيستم هاي حمايتي مراجعين را به واحد بهبود كيفيت اعالم مي
نمايد.
مسئول دفتر بهبود كيفيت كليه اطالعات ارائه شده توسط مسئول پذيرش را به صورتپوستر درآورده و در محل ديد مراجعين نصب مي كند..
مسئول دفتر بهبود كيفيت ،بيمه هاي طرف قرارداد بيمارستان را به صورت يك بنر درآورده و در معرض ديد مراجعين قرار مي دهد.
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عنوان خط مشي  :رعايت حقوق گيرندگان خدمت در زمينه حفاظت از اموال
گيرنده خدمت
خط مشي :
با توجه به اينكه الزم است بيمارستان سطح مسئوليت خود را در قبال اموال بيماران
مشخص كند ،بيمارستان با هدف افزايش امنيت و رضايتمندي مراجعين از طريق پمفلت
ها و راهنماي مراجعين اطالع رساني الزم را انجام مي دهد.
روش اجرا :
مديريت بيمارستان جهت افزايش امنيت و امكان كنترل رفت و آمدها و ورود و خروج
افراد به بيمارستان و كليه بخش ها و همچنين امكان پيگيري موارد سرقت در بيمارستان
اقدام به نصب و راه اندازي دوربين هاي مدار بسته مي نمايد .
مسئول دفتر بهبود كيفيت اطالع رساني هاي الزم در خصوص حفظ اموال مراجعين ونحوه پيگيري موارد سرقت احتمالي و  ...را به بيماران در قالب پمفلت راهنماي مراجعين
انجام مي دهد.
مسئول اتفاقات به محض ورود بيمار بدون همراه ،بيمار فوت شده و شرايط خاص سريعابا مسئول انتظامات بيمارستان جهت حضور در اتفاقات هماهنگي هاي الزم را انجام مي
دهد.
مسئول انتظامات در صورت هوشياري بيمار و در صورت صالحديد بيمار وسايل راتحويل كسي ميدهد كه بيمار تعيين نمايد.
در صورتي كه جزء اموال بيمار جواهرات نيز باشد پليس بيمارستان آن را بر اساس اندازه
و رنگ توصيف مي كند كامي بولها را دسته بندي ،شمارش و ثبت مي كند.
در گزارش پرستاري نيز به تنظيم صورتجلسه اموالي و نيز مستندات پزشكي همراهبيمار ( مانند جواب آزمايش يا راديولوژي و …) اشاره مي نمايد.
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پليس ( انتظامات بيمارستان) كليه اموال بايگاني شده بيماران را هنگام ترخيص به آنانباز مي گرداند.
اگر بيمار بدون همراه در بيمارستان فوت كند انتظامات بيمارستان پس از تنظيمصورتجلسه تمامي اموال بيمار را با ارائه كارت شناسايي به اولياي دم تحويل مي دهد.
در قسمت هاي مختلف بيمارستان با نصب دوربين مدار بسته در مواردي كه سرقت يامورد مشابهي اتفاق افتد بررسي هاي الزم توسط حراست بيمارستان صورت مي گيرد.
نيروي خدماتي بخش در حضور مسئول انتظامات و نيز نگهبان بخش  ،زيور آالت وساير اموال بيمار را از وي جدا مينمايد.
مسئول انتظامات اموال را صورتجلسه نموده و نزد ايشان نگهداري مي شود .مسول انتظامات در صورت هوشياري بيمار و در صورت صالحديد بيمار وسايل را تحويل
كس مي دهد كه بيمار تعيين نمايد.
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عنوان خط مشي :

رعايت حقوق گيرنده خدمت در خصوص انتقال برون

بخشي(اعزام)
خط مشي  :يكي از مفاد منشور حقوقي بيمار كه با توجه به وضعيت و نياز بيمار به ادامه
مراقبت الزامي مي گردد اعزام يا انتقال برون بخشي است .لذا بيمارستان با هدف حفظ
حقوق بيمار در خصوص تامين نياز هاي مربوط حفظ سالمت سياست انتقال و اعزام
بيماران را به ساير مراكز درماني اتخاذ نموده و كاركنان بهآن عمل مي كنند .
روش اجرا :
 پزشك مربوطه بيمارو همراه بيمار را در خصوص علت نياز به اعزام توجيه مينمايد . پزشك با توجه به شرايط بيمار و در صورت توجيه بيمار دستور اعزام بيمار راامضاءمينمايد.
 در صورت عدم وجود پزشك متخصص ،پزشك عمومي بيمارستان با هماهنگي پزشكمتخصص وضعيت بيمار را به ستاد هدايت گزارش مي نمايد.
 پزشك مربوطه بر اساس فاصله زماني كه ستاد هدايت مشخص نموده اقدام به پيگيريجواب پذيرش مينمايد.
 پزشك پاسخ ستاد هدايت به اعزام بيمار را به پرستار مسئول شيفت اعالم مي نمايد . پرستار مسئول شيفت به سوپروايزر بيمارستان اعزام بيمار را اعالم مي كند . سوپروايزر شيفت با واحد بيماربري و آمبوالنس هماهنگي الزم را جهت اعزام بيمارانجام مي دهد .
 پرستار مسئول بيمار اقدام به ترخيص بيمار مي نمايد . پزشك مربوطه فرم مربوط به اعزام را تكميل مي كند . سوپروايزر فرم مربوطه به اعزام را تكميل مي كند . تكنسين اورژانس ،بيمار را از پرستار و پزشك مربوطه به طور كامل تحويل گرفته وبيمار را به آمبوالنس انتقال مي دهند .
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عنوان خط مشي  :رعايت حقوق گيرنده خدمت در خصوص گروهاي آسيب پذير
جامعه
خط مشي :بيمارستان در راستاي تامين سريع و موثر نيازهاي مراقبتي ،بيماران گروه
هاي آسيب پذير را شناسايي و از صحت اجراي فرآيند برنامه ريزي شده اطمينان كسب
مي نمايد.
روش اجرا :
پرستار در ازريابي اوليه بيمار گروه هاي آسيب پذير را تشخيص داده و در فرم ارزيابي
اوليه وارد مي كند.
مسئول بخش با همكاري پزشك مربوط چك ليست ارزيابي ايمني بيماران آسيب پذيرجهت شناسايي نيازهاي خاص اين بيماران را تهيه مينمايد.
پرستار بخش با توجه به اينكه بيمار در چه گروهي از افراد آسيب پذير جامعه قرار داردنيازهاي او را شناسايي،درخواست و پيگيري مينمايد.
مسئول بخش،كاركنان با مهارت هاي باليني و تخصصي را مسئول انجام مراقبت ازبيماران آسيب پذير مينمايد.
سوپروايزر آموزش هاي الزم جهت برقراري ارتباط موثر كادر درمان با بيماران آسيبپذير را ارائه مينمايد.
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عنوان خط مشي  :شناسايي نيازهاي عاطفي و اعتقادي گيرندگان خدمت در
حال احتضار و پاسخ به آن

خط مشي :
بيماراني كه به پايان زندگي نزديك مي شوند،نيازهاي ويژه اي از جمله كنار آمدن با
مسائل رواني،معنوي و فرهنگي در ارتباط با مرگ دارند،لذا بيمارستان با هدف تأمين
تمام جنبه هاي درماني و حفظ شأن بيمار،نيازهاي عاطفي و اعتقادي آنان را شناسايي
كرده و جهت رفع آن ها اقدام به عمل مي آورد.
روش اجرا :
مسئول بخش مربوطه جهت حفظ حريم خصوصي بيمار  ،فضايي مجزا از ساير بيمارانجهت امور درماني و  ...بيماران محتضر در نظر مي گيرد .
پرسنل بخش مربوطه كليه اقدامات تشخيصي ،درماني و بهداشتي را براي بيماردر حالاحتضار همچون يك فرد زنده تا زمان مرگ انجام مي دهند .
تيم درماني وضعيت بيمار و روند اقدامات تشخيصي و درماني انجام شده را برايهمراهان توضيح مي دهند .
مسئول بخش مربوطه شرايطي را فراهم مي نمايد كه مناسب با مذهب فرد محتضرباشد( مانند قرار دادن بيمار به سمت قبله و)...
 پزشك و پرستار مسئول شيفت موظف است كه وابسته درجه يك بيمار در حال احتضاررا در جريان سير بيماري قرار دهد.
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 مسئول بخش اقدام به ايجاد محيط خلوت به منظور :برآورده نمودن نيازهاي اعتقاديبيمار ـ برآورده نمودن نيازهاي عاطفي بيمار و خانواده بيمار
 پرستار مسئول شيفت در مورد مالقات بيماران در حال احتضار با افرادي كه مايل بهديدنشان مي باشد ضمن رعايت موازين شرعي  ،محدوديتي از نظر ساعت مالقات ندارد
و همراهان مي توانند با هماهنگي با پرستار مسئول شيفت با بيمارشان مالقات كنند.
 مسئول بخش شرايطي را فراهم مي نمايد تا همراهان بيمار براساس اعتقاداتشان تاآخرين لحظات بيمار خود را همراهي نمايند (.خواندن قرآن ،دعا و …)
 مسئول بخش شرايطي را فراهم مي نمايد تا همراهان بيمار ضمن رعايت مقررات بخشدر خلوت با بيمارشان فرصت خداحافظي و ابراز احساسات را داشته باشند.
 مسئول بخش هماهنگي الزم را جهت مالقات مشاور مذهبي را با بيمار فراهم مي آورد(.شماره تلفن مشاور مذهبي

)

19

عنوان خط مشي  :رعايت حقوق گيرنده خدمت در خصوص محرمانه نگه داشتن
اطالعات آنان
خط مشي:
با توجه به لزوم حفظ اطالعات پزشكي بيماران و پيشگيري از مفقود شدن و يا سوء
استفاده از آن ها بيمارستان با هدف محرمانه نگه داشتن اطالعات پزشكي بيماران و جلب
رضايت و اعتماد آن ها حفظ پرونده ها و اطالعات را تحت پوشش قوانين و مقررات انجام
مي دهد.
روش اجرا :
مسئول دفتر بهبود كيفيت در خصوص محرمانه نگه داشتن اطالعات پرونده پزشكبيماران از طريق پمفلت راهنماي مراجعين اطالع رساني مي نمايد.
مسئول بايگاني فرآيند دستيابي به اطالعات پرونده پزشكي را تهيه و در معرض ديدمراجعين قرار ميدهد.
مسئول بخش جهت حفظ اطالعات محرمانه مربوط به بيمار از نصب اطالعات محرمانهدر اتاق بيمار يا ايستگاه پرستاري و ساير اماكن خوداري و بر اين امر نظارت مي نمايد.
مسئول بايگاني در صورت تقاضاي مراجع قانوني ذيصالح به صورت كتبي و با هماهنگيمديريت بيمارستان اطالعات مجاز را در اختيار ايشان قرار مي دهد.
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عنوان خط مشي  :رعايت حقوق گيرندگان خدمت در خصوص حفظ حريم
خصوصي
خط مشي:
رعايت حريم خصوصي به ويژه در هنگام معاينات باليني و گزارش هاي پزشكي و درمان
ها مهم است و برخي بيماران بنابر موقعيت و نيازهاي متفاوت خود تمايل به تنهايي و
حريم خصوصي در ارتباط با درمان دارند لذا بيمارستان با هدف افزايش اعتماد بيمار در
زمينه حريم خصوصي نيازها و انتظارات را شناسايي كرده و در جهت رفع آن اقدام مي
نمايد.
روش اجرا :
مسئولين بخش جهت كليه تخت هاي موجود در بخش درخواست تهيه پرده سقفي بهمنظور محفوظ داشتن فضاي اطراف هر تخت مي نمايد.
پزشك به هنگام معاينه بيمار و يا بنا به درخواست بيمار و همراه وي و يا انجام هرگونهپروسيجر ملزم به كشيدن پرده جهت حفظ حريم بيمار مي باشد.
پرستار به هنگام انجام هرگونه پروسيجر و يا بنا به درخواست بيمار و همراه وي ملزمبه كشيدن پرده جهت حفظ حريم بيمار مي باشد.
پرستار مسئول بيمار در مورد نيازها و انتظارات بيمار براي رعايت حريم خصوصي وتنهايي در ارتباط با خدمات و مراقبت هاي درماني از بيمار سوال مي كند و در صورت
نياز صريح بيمار براي تنها بودن هنگام تمامي سوال و جواب هاي باليني،آزمايش ها،روش
هاي درمان و نقل و انتقال با توجه به شرايط و امكانات موجود بيمارستان اقدام مي نمايد.
و ساير اعضاي تيم درمان بيمار را در جريان درخواست وي قرار مي دهد.
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عنوان خط مشي  :رعايت حقوق گيرنده خدمت در خصوص استفاده از پرسنل
همگن
خط مشي :
يك از موارد در ارائه خدمات درماني به بيماران رعايت طرح انطباق است لذا بيمارستان
قائم (عج) با هدف افزايش رفاه بيماران و رعايت طرح انطباق در چيدمان كادر درماني،تا
حد امكان اقدام به استفاده از پرسنل همگن مي نمايد.
روش اجرا :
مسئول دفتر پرستاري بيمارستان اقدام به چيدمان كادر درماني مينمايد به صورتي كهدر شيفت هاي مختلف در طول شبانه روز پرسنل زن ومرد در هر شيفت حاضر باشند .
در صورتيكه انجام اقدام درماني توسط پرسنل همگن بخش امكان پذير نباشد،باهماهنگي سوپروايزر وقت بيمارستان،پرسنل فني همگن از ساير بخش ها جهت انجام
پروسيجر فراخوانده مي شود.

22

عنوان خط مشي  :رعايت حقوق گيرندگان خدمت در خصوص عدم تأخير در
ارائه خدمت در نتيجه استفاده از پرسنل همگن

خط مشي :
بيمارستان قائم (عج)،بهبود وضعيت بيمار در كوتاهترين زمان را بر هر چيزي مقدم مي
شمارد و در صورت عدم وجود پرسنل همگن،جهت جلوگيري از بروز تأخير در ارائه
خدمت از پرسنل غيرهمگن استفاده مي كند.
روش اجرا :
مسئول دفتر پرستاري اقدام به چيدمان كادر درماني مينمايد به صورتي كه در شيفتهاي مختلف در طول شبانه روز پرسنل زن ومرد در هر شيفت حاضر باشند .
 در صورتيكه انجام اقدام درماني توسط پرسنل همگن بخش امكان پذير نباشد،باهماهنگي سوپروايزر وقت بيمارستان،پرسنل فني همگن از ساير بخش ها جهت انجام
پروسيجر فراخوانده مي شود.
پرستار مسئول شيفت جهت جلوگيري از بروز تأخير در خدمت رساني به دليل عدموجود پرسنل همگن مسئول فراهم آوردن شرايط و وضعيت مناسب جهت بيمار و نظارت
بر انجام اقدام درماني توسط پرسنل غير همگن و حفظ  privacyبيمار مي باشد
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عنوان خط مشي  :رعايت حقوق گيرندگان خدمت در خصوص شناسايي و پاسخ
به نيازهاي عبادي و اعتقادي گيرنده خدمت
خط مشي :
با توجه به ارزش هاي واالي انساني و مبتني بر فرهنگ اسالمي و ايراني و بر پايه كرامت
ذاتي تمامي گيرندگان خدمت سالمت با هدف حفظ ،ارتقاء و تحكيم روابط انساني ميان
ارائه كنندگان و گيرندگان خدمات سالمت ،اين بيمارستان با هدف اجراي هر چه بهتر
بندهاي منشور حقوق بيمار سياست تدوين خط مشي جهت پاسخ به نيازهاي عبادي و
اعتقادي گيرنده خدمت را اتخاذ نموده است
روش اجرا :
مسئول روابط عمومي جهت حضور غير مستمر روحاني (يك روز در هفته) دربخشهاي باليني جهت پاسخگويي به پيشنهادات و سئواالت مذهبي و اعتقادي،هماهنگي هاي
الزم را انجام مي دهد .
روحاني بيمارستان طبق برنامه تنظيمي به صورت حضوري (يك روز در هفته)در بخشهاي بستري حاضر شده و در ساير موارد به صورت تلفني پاسخگوي مسائل بيماران مي
باشد .
پرستار مسئول بيمار  ،بيمار خود را تشويق به بيان اعتقادات و ارزشهاي معنوي خودمي نمايد تا بدين وسيله بيمار دريابد كه پرستار به باورهاي او احترام ميگذارد و در اين
صورت مشاركت بيمار در فرآيند درمان افزايش مي يابد .
پرستار مسئول بيمار  ،در صورت درخواست بيمار مبني بر صحبت كردن با روحاني درارتباط با نيازهاي مذهبي و معنوي  ،موظف به انجام هماهنگي هاي الزم جهت پاسخ به
درخواست بيمار مي باشد(.از طريق حضور روحاني  ،تماس تلفني  ،معرفي كتب و رساله
هاي مرجع)
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عنوان خط مشي  :نيازهاي آموزشي گيرنده خدمت
خط مشي:
ازآنجا كه آموزش به بيمار منجر به مشاركت بهتر آنان در امر درمان مي شود،بيمارستان
با هدف ارتقاء سطح آگاهي بيماران،سياست ارزيابي و شناسايي نيازهاي آموزشي و پاسخ
دهي به اين نيازها را سازماندهي مي نمايد.
روش اجرا:
سوپروايزر آموزشي براساس بيماري ها  ،جراحي ها و رفتارهاي تهاجمي در بيمارستاناقدام به تهيه پمفلت ها و كتابچه هاي آموزشي مينمايد
سوپروايزر آموزشي جهت ارتقاء آگاهي كاركنان در زمينه آموزش به بيمار وخانوادهاقدام به نيازسنجي آموزشي نموده و بر اساس آن برنامه ريزي و اقدام مي نمايد.
پرستار مسئول بيمار نيازهاي آموزشي بيمار و خانواده ايشان را در خصوص فرآيندمشاركت در امر مراقبت در منزل ،فرآيند كسب رضايت آگاهانه (بيهوشي،جراحي
و)...ارزيابي نموده و در پرونده بيمارثبت ميكند.
پرستار مسئول بيمار با توجه به توانايي ها و تمايل بيمار و خانواده براي يادگيري (سطحسواد،زبان،محدوديت هاي شناختي و فيزيكي و)...آموزش هاي الزم را به صورت هاي
مختلف چهره به چهره و يا در اختيار گذاشتن كتابچه هاي آموزشي تدوين شده به بيمار
وخانواده ارائه مي دهد.
تبصره:
ارائه آموزش به بيمار و خانواده در ارتباط با مراقبت در خصوص استفاده ايمن از داروها،استفاده ايمن از تجهيزات ،امكان تداخل ميان داروها وغذاها ،راهنماهاي تغذيه اي -
مديريت درد و تكنيك هاي توانبخشي ميباشد.
مسئول بهبود كيفيت كتابچه هاي آموزشي و مطالب آموزنده و اطالعات مربوط بهمراقبت سالمتي را از طريق وب سايت بيمارستان اطالع رساني مينمايد
25

عنوان خط مشي  :رعايت حقوق گيرنده خدمت در خصوص اخذ مشاوره از
پزشك دوم
خط مشي:
بيمارستان قائم به منظور اطمينان دادن به بيمار نسبت به خدمات ارائه شده،شرايط
الزم جهت اخذ مشاوره از پزشك دوم توسط بيمار را فراهم مي آورد.
روش اجرا :
رياست بيمارستان طي ابالغي همكاري پزشكان متخصص (بجز سرويس هاي تكتخصصي بيمارستان) را تدوين نموده ودر صورت درخواست بيمار بر اساس آن عمل مي
نمايد.
مسئول دفتر بهبود كيفيت در خصوص اخذ مشاوره از پزشك دوم توسط بيمار درپمفلت راهنماي مراجعين ،اطالع رساني الزم را انجام مي دهد.
مسئول دفتر بهبود كيفيت كارت معرفي بيمار ،حداقل  1نوبت را به صورت اختصاصيجهت انجام مشاوره بيماران بستري اختصاص مي دهد.
مسئول درمانگاه روزانه در كليه سرويس ها ،حداقل نوبت را به صورت اختصاصي جهتانجام مشاوره بيماران بستري اختصاص مي دهد.
مسئول بخش مربوطه در صورت درخواست بيمار مبني بر اخذ مشاوره از پزشك دومكارت معرفي بيمار به درمانگاه را تكميل نموده و با هماهنگي مسئول درمانگاه بيمار را
به سرويس مربوطه ارجاع ميدهد.
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عنوان خط مشي  :رعايت حقوق گيرندگان خدمت در خصوص اخذ رضايت
آگاهانه
تعريف :
رضايت آگاهانه:موافقت نامه يا مجوزي همراه با اطالعات كامل در خصوص ماهيت
مخاطرات و روش هاي پزشكي يا درمانهاي جايگزين پيش از اينكه پزشك يا متخصص
،درمان ياروش مورد نظر را به كار ببنديد.
پروسيجرهي تهاجمي:روشي كه مستلزم ايجاد فشار يا شكاف برروي پوست يا تعبيه
دستگاه يا وسيله يا مواد خارجي در داخل بدن مي باشد.
خط مشي:
جهت مشاركت بيمار در تصميم گيري هاي درماني خود،يكي از راه ها اخذ رضايت
آگاهانه مي باشد.به خصوص قبل از درمان ها يا روش هاي تهاجمي كه احتمال خطر در
آن ها زياد است .به بيمار اطالعات كافي در خصوص بيماري و درمان مورد نظر از طريق
رضايت آگاهانه ارائه مي گردد.لذا بيمارستان با هدف ارتقاء ايمني بيمار و مشاركت آنان
در تصميم گيري هاي درماني،سياست اخذ رضايت آگاهانه از بيمار را در پيش گرفته و
اجرا مي نمايد.
روش اجرا :
مسئولين علمي بخش ها ليست پروسيجرهاي تهاجمي راكه نياز به اخذ رضايت آگاهانهدارد تحويل كميته ايمني ميدهند.
كارشناس مسئول مدارك پزشكي نسبت به تهيه فرم اخذ رضايت آگاهانه جهت هرپروسيجر مورد تاييد دانشگاه اقدام مي نمايد.
كميته ايمني ليست پروسيجرهاي تهاجمي را به تمامي واحد ها اعالم مينمايد.27

كارشناس ايمني بيمار فرم هاي مربوطه به اخذ رضايت آگاهانه را به تمامي بخش هاارائه ميدهد.
مسئولين بخش هاي پرستاري فرم ها را در اختيار پزشكان و كاركنان قرار ميدهد.پزشكان مسئول اطالع رساني و آگاه نمودن بيماران ميباشند.پرستار و پزشك موظف به تكميل فرم ها طبق فرمت تهيه شده ميباشند.كميته ايمني بيمار وصول حقوق گيرنده خدمت موظف به پايش دوره اي و تكميل فرمها و اخذ رضايت آگاهانه ميباشد.
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عنوان خط مشي  :اطالع رساني به بيماران و همراهان در زمينه تعرفه ها و
پوشش هاي بيمه اي و تخصص هاي مورد نياز در بيمارستان مقصد
خط مشي:
از آنجا كه ارجاع بيمار به ساير مراكز درماني مستلزم ارائه اطالعات الزم در خصوص
تعرفه ها و پوشش هاي بيمه اي و تخصص هاي مورد نياز به بيمار و همراه وي مي
باشد،بطوريكه با در نظر گرفتن شرايط بيمه اي بيمار،قادر به تأمين نيازهاي بيمار
باشد،بيمارستان با هدف پاسخدهي به نيازهاي بيمار و تداوم مراقبت در ساير
مراكز،سياست اطالع رساني به بيمار و همراهان را به اجرا در مي آورد.
روش اجرا :
رئيس بيمارستان با بيمارستان هاي دانشگاه كه بيشترين موارد اعزام به اين مراكزصورت ميگيرد مكاتبه نموده و اطالعات الزم در خصوص تعرفه ها و پوشش هاي بيمه
اي و نيز تخصص هاي موجود را درخواست مينمايد.
دفتر بهبود كيفيت اطالعات دريافت شده از بيمارستان ها را به صورت پمفلت و بروشوردرمي آورد
پرستار مسئول شيفت بروشور اطالع رساني تعرفه ها پوشش هاي بيمه اي بيمارستانمقصد را در اختيار بيمار و همراهان فرار ميدهد.
بيمار يا همراهان ايشان با توجه به مقررات بيمه اي و تعرفه هاي بيمارستان مقصدمدارك الزم را آماده نموده و به هنگام مراجعه به بيمارستان مقصد با خود همراه دارند.
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عنوان خط مشي  :رعايت حقوق گيرنده خدمت در خصوص رسيدگي به شكايات
تعريف :
شكايات  :بيان نارضايتي از يك مركز ارائه دهنده خدمات سالمتي در ارتباط با خدمات
آن و يا در ارتباط با خود فرآيند رسيدگي به شكايات .
شاكي :شخص،سازمان يا نماينده آن كه شكايتي را مطرح مي كند.
خط مشي :
بيمارستان قائم (عج) به منظور افزايش رضايت و ايجاد وفاداري در مراجعين اقدامات
الزم در خصوص رسيدگي به شكايات بر اساس استانداردهاي اعتبار بخشي را به عمل
مي آورد.
روش اجرا :
 مدير ارشد بيمارستان طي حكمي فرد واجد شرايط را به سمت مسئول رسيدگي بهشكايات منصوب مي كند .
مدير ارشد بيمارستان شرح وظايف مسئول پيگيري شكايات را به ايشان ابالغ مينمايد.
مدير ارشد بيمارستان مكان مناسبي را جهت استقرار دفتر پيگيري شكايات دربيمارستان تعيين مي نمايد.
مسئول پيگيري شكايات نسبت به تهيه فرم دريافت شكايات به صورت كتبي والكترونيكي اقدام مي نمايد.
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مسئول پيگيري شكايات كليه شكايات هاي شفاهي و مكتوب را دريافت و در دفترپيگيري شكايات ثبت نموده است و پس از درج كد جهت رهگيري هر شكايت اقدام به
پيگيري و بررسي موضوع مورد شكايت مي نمايد .
مسئول پيگيري شكايات به صورت ماهانه گزارش شكايات رسيده و بررسي شده را بهمدير ارشد ارائه مي نمايد .
مسئول پيگيري شكايات به صورت ماهانه اقدام به بررسي موضوعات مورد شكايات وتحليل نتايج آن نموده و جمع بندي نهائي را به مديريت ارشد بيمارستان ارائه مي نمايد

31

عنوان خط مشي  :نظام كارآمد دريافت پيشنهادات
تعريف :
پيشنهاد :عبارت است از نظر و ايده اي نو و بديع براي تغيير در وضع موجود كه متحمل
فايده و مزيتي باشد .
خط مشي :
بيمارستان قائم در راستاي بهبود مستمر در استانداردهاي كاري و افزايش بهروري
،كاهش هزينه ها و رضايت مشتريان امكانات الزم در خصوص پذيرش و بررسي
پيشنهادات همكاران  ،بيماران و مراجعين را فراهم مي آورد.
روش اجرا :
مدير ارشد بيمارستان به عنوان مسئول كميته نظام پيشنهادات بيمارستان طي يكابالغ دبير كميته و كارشناسان اين كميته را مشخص مي نمايند .
دبير كميته نسبت به فرهنگ سازي و ايجاد بستر مناسب جهت تشويق پرسنل ومراجعين براي ارائه پيشنهاد اقدام نموده و جهت كسب پيشنهادات سازنده براي مشكالت
موجود و موردي اقدام به انتشار فراخوان مي نمايد .
دبير كميته پيشنهادات به صورت ماهانه اقدام به برگزاري جلسات كميته نظامپيشنهادات نموده و پيشنهادات در اين كميته بررسي مي گردند .

32

عنوان خط مشي  :رضايت گيرندگان خدمت
خط مشي :
بيمارستان قائم (عج)جهت ارتقاء سطح اطالع از ميزان رضايت گيرندگان خدمت از
خدمات ارائه شده در بيمارستان اقدام به سنجش رضايت مراجعين و بيماران مي نمايد.
روش اجرا :
سوپروايزر آموزشي فرم سنجش رضايتمندي بيماران را تهيه مينمايد.آقاي نوروزي فرم هاي سنجش رضايتمندي را بين بيماران بخش به صورت تصادفيتوزيع و پس از تكميل توسط بيماران جمع آوري مينمايد.
مسئول بهبود كيفيت فرم هاي نظرسنجي را جهت دسترسي الكترونيكي بر روي وبسايت بيمارستان قرار مي دهد.
آقاي نوروزي و مسئول حقوق گيرندگان خدمت به صورت ماهانه نتايج حاصل از تكميلفرم ها را به صورت جداگانه به رياست بيمارستان و دفتر بهبود كيفيت گزارش ميدهند.
مسئول بهبود كيفيت بازخورد نتايج نظرسنجي هاي انجام شده را جهت اقداماتاصالحي به بخش هاي مربوطه ارسال مينمايد.
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عنوان خط مشي  :استفاده از تلفن همراه توسط گيرندگان خدمت و كاركنان در
قسمتهاي مختلف بيمارستان
خط مشي :
از آنجا كه استفاده از تلفن همراه باعث اختالل در كاركرد دستگاهها و تجهيزات پزشكي
مي شود  ،بيمارستان قائم(عج) به منظور كاهش اثرات سوء استفاده از موبايل بر كاركرد
دستگاه ها و نيز افزايش ايمني بيمار ،دستورالعمل استفاده از تلفن همراه توسط مراجعين
و كاركنان را تهيه نموده و به آن عمل مي كند .
روش اجرا :
 مسئول طرح تكريم دستورالعمل استفاده از تلفن همراه در بيمارستان توسط گيرندهخدمت و نيز كاركنان را تهيه و در اختيار كليه بخش ها قرار ميدهد .
 مسئولين بخش ها دستورالعمل ارسالي را به پرسنل زير مجموعه ابالغ و اطالع رسانيمي نمايند .
 مسئولين بخش ها نظارت مداوم بر اجراي دستورالعمل را بر عهده دارند . مسئول طرح تكريم دستورالعمل استفاده از تلفن همراه را تهيه و در معرض ديدمراجعين نصب مي نمايد .
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عنوان خط مشي  :جلوگيري از دريافت وجه از گيرندگان خدمت در خارج از
چارچوب قوانين و مقررات موجود توسط كاركنان بيمارستان
خط مشي :
بيمارستان قائم با هدف جلوگيري از سوء استفاده هاي شخصي احتمالي توسط كاركنان
و پزشكان در ازاي ارائه خدمات به مراجعين  ،اطالع رساني الزم را به ايشان انجام داده و
با تشكيل كميته سالمت اداري بر اجراي صحيح قوانين دريافت و پرداخت وجه نظارت
مي نمايد .
روش اجرا :
 بيمارستان به منظور جلوگيري از وجود رابطه مستقيم مالي بين پزشك و بيمار اقدامبه استقرار واحد هيات امنا طبق ضوابط و تاييد دانشگاه مي نمايد .
 مسئول در آمد بيمارستان در خصوص نحوه پرداخت هزينه هاي بيمارستان اطالعرساني الزم را به مراجعين در واحد پذيرش و ترخيص و صندوق انجام مي دهد .
 متصدي پذيرش و ترخيص جهت بيماران بستري بر اساس صورتحساب پرونده بيمارمبلغ قابل پرداخت توسط بيمار را تعيين نموده و ايشان را به واحد صندوق راهنمايي مي
كند .
 صندوقدار بيمارستان در قبال وجه دريافتي اقدام به صدور قبض مي نمايد . جهت بيماران سرپاي هزينه ارائه خدمات سرپايي توسط واحد مربوطه مشخص و پساز ثبت در سيستم به واحد صندوق ارجاع داده مي شود .
 كميته سالمت اداري بيمارستان مسئوليت نظارت بر اجراي صحيح موارد ذكر شده رابر عهده دارد .
تبصره :
در صورت مشاهده دريافت وجه اضافي در خارج از چارچوب قوانين بيمارستان پيگيري
هاي الزم توسط مديريت انجام مي پذيرد و با فرد خاطي برابر مقررات رفتار مي شود .
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عنوان خط مشي  :پذيرش همراه و فراهم نمودن امكانات رفاهي
خط مشي :
از آنجا كه هنگام پذيرش بيمار براي بستري ممكن است همراه بيمار (يا خانواده) نيازمند
يك سري امكانات رفاهي(از جمله استراحتگاه،سرويس اياب و ذهاب،فروشگاه اغذيه و )...
باشد،بيمارستان با هدف ارائه خدمات و تأمين نيازهاي همراهان،پيگيري امور را از طريق
كميته طرح تكريم ارباب رجوع اجرا مي نمايد.
روش اجرا :
مسئول طرح تكريم در خصوص وجود اقامتگاه همراه بيمار نحوه استفاده از آن اطالعرساني الزم را انجام ميدهد .
مسئول بخش طي نامه اي همراه بيمار را به سوپروايزر معرفي مي نمايدسوپروايزر طي معرفي نامه اي همراه بيمار را به مسئول اقامتگاه معرفي مي نمايد . مسئول بخش اطفال امكان استفاده همراهان از تخت همراه در بخش را فراهم مينمايد .
 مسئول سلف سرويس امكان تهيه غذا از سلف سرويس بيمارستان جهت همراهان رافراهم نموده و در اين خصوص اطالع رساني مي نمايد .
 -بوفه بيمارستان بصورت شبانه روزي به مراجعين خدمات ارائه مي دهد .
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عنوان خط مشي  :حروف اختصاري مجاز و چگونگي استفاده از آن در مستندات
بويژه در پرونده بيمار و با در نظر گرفتن ايمني وي
خط مشي :
تامين مراقبت از بيمار  ،تالش پيچيده اي است كه تا حدود زيادي به انتقال صحيح
اطالعات بين اعضاء تيم درمان و مراقبت بستگي دارد  .لذا بيمارستان با هدف تامين
خدمت يكپارچه از اختصارات ،عالمات و تعاريف استانداردشده استفاده ميكند .
روش اجرا :
 -4واحد بهبود كيفيت فهرست عالئم و اختصازات استاندارد متداول درماني را تهيه مي
كند .
 -2واحد بهبود كيفيت فهرست عالئم و اختصارات تهيه شده را در اختيار كليه واحدهاي
درماني قرار مي دهد .
 -3مسئولين واحدها در خصوص آموزش و اطالع رساني اختصارات اقدامات الزم را انجام
مي دهند .
 -1پرسنل واحدهاي درماني جهت ثبت گزارشها و اطالعات مربوط به بيمار با استفاده از
فهرست اختصارات و با رعايت استانداردهاي گزارش نويسي و ثبت در پرونده اقدام مي
كنند .
 -5مسئولين بخش ها در خصوص رعايت اختصارات استاندارد در پرونده نظارت و كنترل
مي نمايند .
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