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مقدمه:
مركز آموزشی درمانی حافظ موقوفه خیر محترم مرحوم حاج میرزا حسن ترک در سال  1342هجری شمسی تاسیس شده است ،این بیمارستان بعنوان یکی از  18بیمارستان
منتخب اصالح ساختار مدیریتی و اقتصادی كشور در حال حاضر به شیوه هیات امنایی اداره می شود .بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حافظ دارای  166تخت مصوب می باشد.

این مركز در راستای تحقق اهداف تعالی خود تاكنون موفق به اخذ موارد ذیل گردیده است:
 گواهینامه تعهد به تعالی از سازمان مدیریت و مطالعات بهره وری نیروی انسانی گواهینامه سیستم مدیریت كیفیت ISO 9001-2008 گواهینامه سیستم مدیریت شکایات ISO 10002-2004 گواهینامه سیستم مدیریت انرژیISO 50001-2011 گواهینامه سیستم مدیریت آموزش ISO 10015 مقام اول تحول اداری در سطح دانشگاه علوم پزشکی -گواهینامه ایزوی فرهنگی
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راهنمای صحیح و به موقع گیرندگان حقوق خدمت:
رضایت شما بیمارعزیز و همراه گرامی شما هدف اصلی ما می باشد .
این كتابچه برای شما طراحی شده تا از تمام بخش ها و قوانین بیمارستان و حقوق خود آگاه شوید:
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بخش اورژانس:
موقعیت فیزیکی بخش  :ساختمان شماره  ،2طبقه همکف
مشخصات بخش  :شامل اتاقهای  CPCRاحیاء بزرگساالن و پذیرش موقت اسکرین می باشد.
معرفی خدمات بخش :
-

اورژانس بیمارستان به صورت  24ساعته آماده پذیرش بیماران و ارائه خدمات به آنان می باشد .

-

مادران حامله در سه ماهه اول بارداری می بایست جهت ثبت نام به پذیرش بیمارستان مراجعه نمایند .

-

مادران حامله كه در بیمارستان ثبت نام كرده اند در صورت ایجاد هرگونه مشکل حاملگی از قبیل دردهای زودرس زایمانی  ،خونریزی رحمی  ،سردرد ،
تهوع و استفراغ  ،كاهش حركات جنین و  . . .می توانند به این بخش مراجعه نمایند .

-

در زمان مراجعه همراه داشتن كارت ثبت نام  ،دفترچه بیمه بیمار  ،شناسنامه بیمار و همسر وی و كلیه جواب آزمایشات و سونوگرافی ها الزامی می باشد .

-

داشتن یک نفر همراه هنگام مراجعه به اورژانس الزام می باشد .

-

در صورت تمایل به بستن لوله ها  ،همراه داشتن شناسنامه بیمار و همسر وی و حضور همسر بیمار الزامی میباشد .

-

براساس بخشنامه ارسالی از وزارتخانه چنانچه بیماری به غیر از بیمار زنان و زایمان به بیمارستان مراجعه كنند این مركز مکلف است اقدامات اولیه را برای
بیمار انجام دهد و بعد از پایدار شدن وضعیت بیمار  ،بیمار را به سایر مراكز منتقل نماید .

-

اولویت ویزیت بیماران بر اساس وضعیت بیمار و اورژانسی و غیر اورژانسی بودن بیمار می باشد .

بخش پریناتالوژی ( مراقبت های ویژه دوران بارداری )
موقعیت فیزیکی بخش  :ساختمان شماره  ،2طبقه همکف
مشخصات بخش  :شامل اتاقهای یک تخته تا هشت تخته می باشد.
معرفی خدمات بخش :
-

مادران باردار كه به هر دلیل در دوران بارداری پیرو مشکالت ایجاد شده نیاز به بستری داشته باشند  ،با دستور پزشک معالج عضو هیئت علمی
دانشگاه علوم پزشکی و یا با دستور پزشکان زنان كه به تأیید پزشک هیئت علمی بخش رسیده باشد به این بخش معرفی شده و در بخش بستری
می گردند .

-

بیماران با تشخیص های مختلف از جمله دیابت حاملگی  ،جفت سر راهی  ،مسمومیت و خونریزی دوران بارداری  ،دردهای زودرس زایمان ،
افزایش و كاهش مایع اطراف جنین  ،مادران بارداری كه بیماریهای زمینه ای دارند و  ...در بخش بستری می گردند .
ویزیت بیماران توسط اساتید هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی براساس برنامه تدوین شده از دفتر بخش زنان به همراه دستیاران و دانشجویان

-

پزشکی انجام می شود

بخش زایشگاه
موقعیت فیزیکی بخش  :ساختمان شماره  ،2طبقه اول
مشخصات بخش  :شامل  12تخت بستری می باشد.
معرفی خدمات بخش :
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-

در این بخش بیماران با دردهای زایمان و بیمارانی كه نیاز به مراقبت ویژه دارند از جمله دردهای زودرس زایمان  ،فشار خون باال  ،جدا شدن
زودرس جفت و  . .بستری می گردند .

-

اتاق زایمان در مجاورت بخش زایشگاه می باشد و زایمان مادران در این قسمت صورت می گیرد

زایمان فیزیولوژیک
موقعیت فیزیکی بخش  :ساختمان شماره  ،2طبقه اول
مشخصات بخش  :شامل یک تخت زایمان می باشد.
معرفی خدمات بخش :
-

زایمان طبیعی به روش فیزیولوژیک (در آب) در این بخش انجام می شود.

-

زمان زایمان یکی از همراهان مادر ،به انتخاب خود او ،در طول زایمان ،مادر را همراهی می كند.

اتاق عمل
موقعیت فیزیکی بخش  :ساختمان شماره  ،2طبقه اول
عملهایی كه در اتاق عمل انجام می شود شامل :
-

سزارین (طبق نظر پزشک)
مکدونالد
كورتاژ
بستن لوله های رحمی در صورت تمایل مادر و همسر ایشان همراه با عمل سزارین(طبق نظر پزشک)

بخش زنان و زایمان
موقعیت فیزیکی بخش  :ساختمان شماره  ،2طبقه اول
مشخصات بخش  :شامل اتاقهای سه تخته تا هشت تخته
معرفی خدمات بخش :
-

مراقبت از مادرانی كه سزارین و زایمان طبیعی انجام داده اند  .بعد از زایمان هم اتاقی مادر و نوزاد از ابتدای ورود به بخش بر طبق استانداردهای بیمارستان
دوستدار مادر و كودک انجام می شود .

-

مادرانی كه قرار است برای ایشان سزارین طبق نظر پزشک انجام شود قبل از عمل در این بخش بستری می گردند .

-

بستری مادرانی كه بعد از سزارین دچار عفونت زخم پس از جراحی شده اند و مادرانی كه سقط كرده اند

-

بیماران از بخشهای اورژانس  ،اتاق عمل و زایشگاه به این بخش منتقل می شوند.

بخش فتوتراپی
موقعیت فیزیکی بخش  :ساختمان شماره  ،2طبقه اول واقع در بخش زنان و زایمان
مشخصات بخش  :شامل یک اتاق پنج تخته می باشد.
معرفی خدمات بخش :
8

)W-1/8-1 (1

-

از نوزادانی كه دچار زردی بعد از تولد شده اند طبق دستور پزشک در این بخش مراقبت به عمل می آید .

بخش مراقبت های ویژه نوزادان )(NICU
-

موقعیت فیزیکی بخش  :ساختمان شماره  ،2طبق اول

-

مشخصات بخش  :شامل بخش های  NICU Iو  NICU IIو اتاق مخصوص مادران می باشد.
معرفی خدمات بخش :

-

ویزیت نوزادان توسط متخصص و فوق تخصص نوزادان براساس برنامه تدوین شده از دفتر بخش اطفال به همراه دستیاران و دانشجویان پزشکی انجام می
شود .

-

نوزادان با تشخیص های مختلف از جمله نوزادان نارس  ،نوزادانی كه نیاز به اقدامات حمایتی دارند و نوزادانی كه در بدو تولد نیاز به مراقبت های ویژه دارند
در  NICU Iبستری می گردند و پس از بهبودی نسبی وضعیت نوزاد و رسیدن به وضعیت مورد قبول براساس تشخیص پزشک جهت آمادگی ترخیص به
 NICU IIمنتقل می گردند .

بخش روماتولوژی و توانبخشی (مردان و زنان ) :
موقعیت فیزیکی بخش  :ساختمان شماره  ،2طبقه دوم
مشخصات بخش  :شامل اتاقهای یک تخته تا شش تخته می باشد.
معرفی خدمات بخش :
-

بیماران بستری در این بخش از طرف متخصصین توانبخشی و فوق تخصص روماتولوژی جهت بستری معرفی می گردند .

-

بیماران با تشخیص های مختلف از جمله ضعف سیستم ایمنی  ،روماتیسم مفصلی  ،لوپوس  ،اسکرودرما  ،بهجت و بیمارانی كه مبتال به دیسک و تخریب
مفاصل هستند در این بخش بستری می شوند .

-

ویزیت بیماران توسط متخصص و فوق تخصص روماتولوژی و توانبخشی براساس برنامه تدوین شده از دفتر بخش داخلی و توانبخشی به همراه دستیاران
و دانشجویان پزشکی انجام می شود .

بخش اعصاب و روان بزرگساالن( ویژه بانوان )
موقعیت فیزیکی بخش  :ساختمان شماره  ،2طبقه دوم
مشخصات بخش  :شامل اتاقهای شش تخته و هشت تخته می باشد.
معرفی خدمات بخش :
-

بیماران این بخش شامل كلیه بیماران اعصاب و روان در مرحله حاد و باالی سن  20سال می باشد .

-

بیماران با تشخیص های مختلف از جمله  :اسکیزوفرنی  ،افسردگی و  ...در این بخش بستری می شوند .

-

ویزیت بیماران توسط متخصص و فوق تخصص هیئت علمی دانشگاه براساس برنامه تدوین شده از دفتر بخش اعصاب به همراه دستیاران دانشجویان
پزشکی انجام می شود

درمانگاهها :
درمانگاه مراقبت حین بارداری:
موقعیت فیزیکی بخش  :ساختمان شماره 3
9

)W-1/8-1 (1

مشخصات بخش :شامل سه اتاق مخصوص مراقبتهای دوران بارداری می باشد.
معرفی خدمات بخش :
-

مادران باردار تا زمان وضع حمل دراین درمانگاه تحت مراقبت های دوره ای قرار می گیرند  .در این بخش كالس های آموزشی در قالب
كنفرانس  ،پخش فیلم و سخنرانی برگزار می گردد و شركت مادران باردار در این كالس های آموزشی اجباری است  .در این بخش آموزش
زایمان در آب و زایمان بدون درد نیز انجام می شود .

-

نحوه نوبت دهی در این درمانگاه به صورت تلفنی و حضوری می باشد .

-

برنامه حضور پزشکان  ،طبق برنامه زمانبندی  ،مشخص شده در برد می باشد .

-

مادران باردار جهت ثبت نام در درمانگاه بایستی از سه ماهگی به بیمارستان مراجعه كنند و تحت نظر پزشکان این مركز قرار گیرند .

-

مادران باردار در شیفت صبح توسط پزشکان فوق تخصص  ،دستیاران و دانشجویان و همچنین در شیفت بعد از ظهر توسط پزشکان فوق
تخصص ویزیت می شوند.

درمانگاه نوزادان :
موقعیت فیزیکی بخش  :ساختمان شماره 3
معرفی خدمات بخش :
-

ویزیت نوزادان توسط فوق تخصص و متخصص نوزادان در شیفت عصر طبق برنامه زمانبندی انجام می شود

درمانگاه روماتولوژی:
موقعیت فیزیکی بخش  :ساختمان شماره 3
معرفی خدمات بخش :
-

در این درمانگاه كلیه بیمارانی كه دچار مشکالت مفصلی و بیماری های روماتیسمی می باشند توسط پزشکان فوق تخصص روماتولوژی بر طبق برنامه
زمانبندی شده ویزیت می شوند .

-

نوبت دهی در این درمانگاه فقط به صورت حضوری انجام می شود .بیماران جدید جهت ویزیت بایستی برگ معرفی از سایر پزشکان داشته و یا بیمار قبلی
درمانگاه باشند.

درمانگاه توانبخشی :
موقعیت فیزیکی بخش  :ساختمان شماره 3
معرفی خدمات بخش :
-

در این درمانگاه كلیه بیمارانی كه مبتال به دیسک و مشکالت مفصلی می باشند ویزیت می شوند  ،همچنین نوار عصب نیز در این درمانگاه انجام می شود .

درمانگاه اعصاب و روان :
موقعیت فیزیکی بخش  :ساختمان شماره 3
معرفی خدمات بخش :
-

خدمات این درمانگاه شامل انجام مشاوره های انفرادی و گروهی  ،خانواده در مانی  ،تست هوش و خدمات روانپزشکی جهت بیماران بخش اعصاب و روان
و نیز درمانگاه فوق تخصصی روان پزشکی كودكان می باشد .

-

نوبت دهی به صورت تلفنی و حضوری طبق برنامه زمانبندی شده صورت می گیرد .
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درمانگاه روزانه :
موقعیت فیزیکی بخش  :مجاورت ساختمان شماره 3
معرفی خدمات بخش
-

براساس تشخیص پزشک ان متخصص و فوق تخصص اعصاب و روان و روانشناسان مربوطه درمان بیماران بصورت سرپایی و با استفاده از روشهای مختلف
گروه درمانی و انفرادی( ورزش ،تائتر درمانی ،موسیقی درمانی و )...انجام می شود

واحد ها ی پاراکلینیک :
واحد رادیولوژی:
موقعیت فیزیکی واحد  :طبقه همکف ساختمان شماره 2
معرفی خدمات بخش :
-

انجام عکس ساده و رنگی  ،سنجش تراكم استخوان  ،ماموگرافی و سونوگرافی از خانم و آقا از جمله فعالیت های این واحد می باشد .

-

جهت دریافت نوبت خدمات ذكر شده طبق هماهنگی با منشی مربوطه و به صورت حضوری می توان اقدام كرد .

واحد فیزیوتراپی :
موقعیت فیزیکی واحد  :ساختمان شماره  2طبقه همکف
معرفی خدمات بخش :
-

این واحد با انجام روش های مختلف در درمان بیماری های گوناگون از جمله كمردرد  ،شکستگی ها و ضایعات نورولوژیک ( اعم از ضایعات نخاعی ،
مغزی  ،سکته های قلبی و مغزی ) كمک می كند .

-

ساعت كار این واحد از  8صبح تا  8عصر می باشد  .مراجعین به صورت حضوری می توانند همه روزه به غیر از روزهای تعطیل به منشی بخش مراجعه و
اخذ نوبت نمایند.

داروخانه :
موقعیت فیزیکی  :در پشت ساختمان شماره 2
معرفی خدمات :
-

این واحد به صورت  24ساعته آماده ارائه خدمات به بیماران سرپایی و بستری می باشد .

-

اكثر اقالم دارویی مورد استفاده در بخش ها و درمانگاهها ی بیمارستان در داروخانه موجود می باشد .

واحد آندوسکوپی :
موقعیت فیزیکی بخش  :ساختمان شماره 2
معرفی خدمات بخش :
-

انجام آندوسکوپی هر روز عصر توسط پزشک فوق تخصص گوارش صورت می گیرد.
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-

جهت دریافت نوبت بایستی از قبل و طبق دستور پزشک مربوطه با منشی بخش هماهنگی گردد

واحد آزمایشگاه:
موقعیت فیزیکی  :ساختمان شماره 2
معرفی خدمات واحد :
-

تست های آزمایشگاهی در واحد های بانک خون  ،پاتولوژی  ،هماتولوژی  ،ستیولوژی ،هورمون شناسی ،سرم شناسی و ایمنی ،تجزیه ادرار ،انگل شناسی و
میکروب شناسی جهت بیماران بستری و سرپایی انجام می گردد

-

آزمایشگاه جهت بیماران بستری و اورژانسی به صورت  24ساعته و بیماران سرپایی در شیفت اداری صبح به غیر از روزهای تعطیل فعال می باشد .و نوبت
دهی بیماران سرپایی بصورت روزانه و برای همان روز بوده و از اول وقت صبح تا تکمیل ظرفیت روزانه نمونه گیری انجام می شود.

واحد نوار قلب:
موقعیت فیزیکی واحد  :ساختمان شماره  ،2طبقه همکف
معرفی خدمات واحد :
-

نوار قلب جنین جهت بیماران سرپایی و بستری به صورت  24ساعته انجام می گردد.
نوار قلب بزرگسال جهت بیماران بستری و همچنین بیماران سرپایی معرفی شده از درمانگاههای بیمارستان حافظ و مراجعین اورژانسی به صورت  24ساعته
انجام می گردد

سایر واحد ها:
دفتر سوپروایزر :
موقعیت فیزیکی بخش  :ساختمان شماره  ، 2طبقه هم كف
معرفی:
سوپروایزر در شیفت عصر و شب به عنوان جانشین مدیر و رئیس بیمارستان رهبری و هدایت بیمارستان را برعهده داشته و مسئول پیگیری امور می باشد.

واحد پذیرش
موقعیت فیزیکی بخش  :در قسمت پشت ساختمان شماره 2
معرفی خدمات واحد :
-

فعالیت این واحد به صورت  24ساعته می باشد .

-

قسمت مربوط به نوبت دهی تا ساعت  8شب فعالیت دارد .نوبت دهی به صورت حضوری و تلفنی و اینترنتی انجام می شود .

-

بیماران و مراجعین بایستی  24ساعت قبل از تاریخ نوبت خود امور حسابداری را انجام دهند و چنانچه فراموش كنند بیمارستان مسئولیتی در قبال این مسئله
ندارد.

-

بیماران بعد از ویزیت توسط پزشک در صورتی كه نیاز به گرفتن نوبت بعدی داشته باشند باید بالفاصله نوبت بعدی را از واحد نوبت دهی بگیرند
12
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واحد صدور گواهی والدت :
موقعیت فیزیکی بخش :پشت ساختمان شماره 2
معرفی خدمات واحد :

با تشکر از این كه بیمارستان ما را محلی امن و مطمئن برای تولد فرزند دلبندتان یافتید ،خواهشمندیم جهت دریافت گواهی والدت فرزندانتان به نکات
:زیر توجه فرمایید
طبق مصوبه اداره ثبت احوال به منظورثبت به موقع موالیددراستان فارس
گواهی والدت همه روزه (به غیر از روزهای تعطیل) از ساعت  8صبح تا  13بعد ازظهر در محل
بایگانی مدارک پزشکی صادر می شود .

مدارک الزم :
-1

اصل شناسنامه و كارت ملی پدر

-2

اصل شناسنامه و كارت ملی مادر

-3

حضور پدر یا مادر یا جد پدری

اقامتگاه  -نمازخانه  -سلف سرویس:
موقعیت فیزیکی :روبروی ساختمان شماره 3

مجتمع اقامتی همراهان بیمار امام حسن مجتبی
اقامتگاه همراهان بیمار امام حسن مجتبی واقع در مركز آموزشی درمانی حافظ در سال  1387به همت خیر محترم جناب آقای مهندس حاج فرج شرافت جهت رفاه حال بیماران و
همراهان بیمار تاسیس گردید( .در حال حاضر قابل استفاده نمی باشد )
جهت دریافت مجوز اقامت در این اقامتگاه می توانید:

.I
.II

چنانچه بیمار شما در بخش های بیمارستان حافظ بستری می باشد با مراجعه به دفتر سوپروایزر بیمارستان جهت دریافت مجوز اقامت اقدام
نمایید.
چنانچه بیمار شما در هر یک از مراكز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی بستری می باشد با در یافت معرفی نامه از سوپروایزر آن مركز و
مراجعه به دفتر سوپروایزر بیمارستان حافظ جهت اقامت در این اقامتگاه اقدام نمایید.

امید است كه دعای خیر بیماران و بهره گیرندگان از خدمات این مجتمع توشه راه بانی نیکوكار آن باشد.
شماره تلفن اقامتگاه  6271531-36:داخلی 28
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واحدهای اداری و مدیریت:
-

موقعیت فیزیکی بخش  :ساختمان شماره 1

-

معرفی قسمت های مختلف :

-

ریاست بیمارستان

-

مدیریت بیمارستان

-

مدیریت پرستاری

-

امور اداری

-

واحد تغذیه

-

تضمین کیفیت

-

کارشناس بهداشت محیط

-

روابط عمومی

-

کارگزینی

-

کارشناس تجهیزات پزشکی

-

واحد آمار

-

واحد حسابداری و درآمد

-

بیمه گری

-

خوابگاه پزشکان (برادران)

-

واحد حامی بیمار و مددکاری

واحد حامی بیمار و مددکاری:
-

واحد حامی بیمار و مددکاری  :مصاحبه و مشاوره با بیماران و خانواده آنها به منظور آگاهی از وضعیت اجتماعی و اقتصادی بیمار  ،به منظور انجام
اقدامات مناسب  ،ارائه گزارش از وضعیت بیمه ای و مالی بیماران به مدیریت بیمارستان  ،تعیین  ،تامین و تسهیل نیازهای درمانی و سایر نیازهای مالی
بیماران نیازمند معرفی بیماران نیازمند بستری شده به مراكز و موسسات حمایتی از جمله فعالیت های این واحد می باشد .

-

دفتر رسیدگی به شکایات  :در این مركز از ابتدای مرداد ماه  1390شکایات مراجعین بر اساس سیستم مدیریت شکایات مشتری ISO 10002
پیگیری می شود .شکایات و پیشنهادات به صورت كتبی ،حضوری ،تلفنی  ،اینترنتی و صندوق صوتی اخذ می گردد .برخی از موارد شکایت یا درخواست
مراجعین در همان زمان قابل پیگیری و پاسخگویی می باشد كه بصورت شفاهی مطرح و توسط مسئول واحد رسیدگی به شکایات بررسی و و مشکل رفع
می گردد و در برخی از موارد دیگر درخواست یا شکایت نیاز به بررسی و پیگیری بیشتر داشته كه در فرم های

-

مخصوص " ثبت شکایات و پیشنهادات مشتریان " با ذكر نام و نام خانوادگی  ،آدرس ،شماره تلفن و شرح درخواست یا شکایت ثبت می گردد .این
شکایات مورد بررسی قرار گرفته در كمیته رسیدگی به شکایات مطرح و نتیجه حاصله در كمترین زمان ممکن به اطالع شاكی رسانده می شود.

-

راههای دریافت شکایت

 -1در شیفت صبح در ساعات اداری از ساعت  7:30الی  14:30به واحد رسیدگی به شکایات در ساختمان اداری اتاق شماره  1مراجعه و یا با شماره تلفن
 36-6271531 -2داخلی  313تماس حاصل نمایید.
-2در شیفت های عصر و شب و روزهای تعطیل می توانید به دفتر سوپروایزر بیمارستان مراجعه نمایید.
 -3در تمامی ساعات شبانه روز می توانید جهت ارتباط با صندوق صوتی شکایات و پیشنهادات با شماره تلفن بیمارستان  6271531-36تماس گرفته  ،عدد  6را
شماره گیری و طبق گفتار اپراتور شکایت خود را همراه با ذكر نام و شماره تلفن ضبط نمایید.
 -4می توانید به سایت بیمارستان به نشانی  WWW. Hafez.sums.ac.irمراجعه نموده و شکایت خود را با ذكر نام و شماره تلفن ثبت نمایید.
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منشور حقوق بیمار:
منشور حقوق بیمار منطبق بر موازین شرعی ،ویژگی های فرهنگی و ااصول علمی تدوین شده است.
تابلو منشور حقوق بیمار درالبی ،ورودی اصلی بیمارستان ،سالن های انتظار و ورودی بخش ها قرار گرفته شده است.
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اعم فعالیتهای مشاور
-

معنوی :

آموزش احکام شرعی به بیماران (مادران باردار  ،زایمان )

 آموزش نکات تربیتی – اخالقی به بیماران – پرسنل – همراهان بیمار مشاور مذهبی بیماران  ،همراهان  ،پرسنل گفتن اذان و اقامه در گوش نوزادان برگزاری کالس های قرآن  ،احکام  ،نهج البالغه و اخالق برای پرسنل برگزاری مسابقات فرهنگی برگزاری مراسم اعیاد و فعالیت ها در بخش ها برای بیماران همراهان بیمار و پرسنل برگزاری مسابقات فرهنگی پاسخگویی تلفنی به احکام شرعی و مشاوره تعیین مرجع تقلید برای بیماران و همراهان بیمار و پرسنل پاسخگویی تلفنی احکام شرعی و مشاوره تعیین مرجع تقلید برای بیمارانی که مرجع تقلید ندارند  .و تهیه رساله علمیه برای آنها . تهیه پمفلت در زمینه های مختلف برای پرسنل و بیماران سر زدن به خانواده های شهداء و جانبازان و پرسنل -برنامه ختم قرآن در بخش ها برای بیماران و پرسنل
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ساعت مالقات:
به اطالع مالقات کنندگان محترم می رساند  ،ساعات مالقات بیماران از  14تا  15:30می باشد
به اطالع والدین نوزادان بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان می رساند
ساعت مالقات نوزاد صرفا جهت والدین نوزاد از ساعت  12تا  14می باشد
)مدت زمان حضور والدین در بخش حداکثر  10دقیقه می باشد(
.به علت نوع خدمات ارائه شده در بخش زایشگاه ،این بخش مالقات ممنوع می باشد
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قوانین بیمارستان:
بخش زنان و زایمان :1
این مركز ،بیمارستان آموزشی درمانی می باشد و انجام برخی از مراقبت های درمانی توسط دانشجویان مرتبط و با نظارت مسئول مربوطه انجام میگیرد
ساعات مالقات بیماران از سلعت  14الی  15:30می باشد لذا در غیر از این ساعت ها جهت مالقات به بیمارستان مراجعه نفرماییددر صورتی كه برای درمان بیمار احتیاج به انجام مشاوره و یا درمانی در خارج از بیمارستان باشد به همراه بیمار تماس گرفته می شود كه باید در اسرعوقت به بیمارستان مراجعه نماید
پوشیدن لباس مخصوص بیمارستان الزامی می باشد .در صورت تمایل می توانید شخصا جهت تهیه و خرید لباس از بوفه یا داروخانه بیمارستان اقدامنمایید
در زمان بستری وسایل شخصی مورد نیاز خود را به همراه داشته باشیداز آوردن موبایل و یا وسایل قیمتی به بخش خودداری نمایید .بیمارستان هیچ گونه مسئولیتی در قبال وسایل شخصی بیمارنداردانتقال بیمار به سایر مراكز جهت انجام مشاوره ها با آمبوالنس بیمارستان صورت می گیرد .قبل از انتقال بیمار  ،همراه بیمار باید تسویه حساب موقتانجام دهد لذا به این نکته توجه داشته باشید و مبلغ مورد نیاز را به همراه داشته باشید
مسئول بخش با توجه به وضعیت بیمار در صورتی كه بیمار نیاز به همراه داشته باشد كارت همراه را جهت ایشان صادر می نمایددر زمان بستری داروهایی كه بیمار در منزل مصرف می كرده را به مسئول بخش تحویل دهید و در زمان ترخیص داروها را تحویل بگیرید لطفا ازنگهداشتن داروها در كنار بیمار جدا خودداری فرمائید
در زمان بستری دفترچه بیمه بیمار تحویل حسابداری گردد تا در زمان ترخیص دچار مشکل نشویدجهت دریافت راهنمایی های الزم در مورد بیمه از جمله افرادی كه تحت پوشش كمیته امداد هستند و یا بیمه روستایی هستند و فرم ارجاع در ساعاتاداری به منشی بخش مراجعه نمائید
 جهت انجام فرایض دینی سنگ تیمم  ،مهر و سجاده  ،در اتاق بیماران موجود می باشد .در صورت نیاز به كمک به مسئول شیفت مراجعه نمائیدمشاوره روحانی بر اساس برنامه نصب شده در بورد بیماران و مراجعین بخش ،توسط روحانی بیمارستان در بخش انجام شودنظرات و پیشنهادات خود را در صندوق پیشنهادات بیندازید و یا با مسئول بخش در میان بگذارید با مراجعه به سایت بیمارستان و یا با تماس بهبیمارستان و وارد كردن عدد  6در تلفن گویا نیز می توانید نظرات و پیشنهادات خود را اعالم نمایید
18
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ورود افراد زیر  12سال به بخش ممنوع می باشددر صورت بروز هر گونه مشکل در ساعات اداری به مسئول بخش و یا واحد حامی بیمار و رسیدگی به شکایات واقع در ساختمان شماره یک بیمارستانمراجعه نمایید.در روز های تعطیل و ساعات غیر اداری سوپروایزر كشیک پیگیر مشکالت شما خواهد بود
هر بیمار در هر شیفت پرستار مخصوص خود را دارد و در صورت نیاز  ،از پرستار خود كمک بخواهید جهت جلوگیری از اختالل در روند درمان بیمار  ،همکاری های الزم را با مسئول بخش و پزشک بخش داشته باشیددر صورت درخواست تصویر اطالعات موجود در پرونده بیمار بایستی به مدیریت بیمارستان مراجعه نمایید از آوردن گل طبیعی و مواد غذایی شسته نشده به بخش به علت رعایت مسائل كنترل عفونت خودداری فرماییددرصورتیکه سابقه افت قند خون  ،تشنج  ،افت فشارخون و افتادن از تخت دارید مسئول شیفت را در جریان قرار دهید.سیستم احضار پرستار در باالی تمامی تخت ها و سرویس بهداشتی و حمام نصب شده است درصورت نیاز به كمک زنگ را به صدا درآوریدبه هیچ وجه بخش را بدون حضور و اطالع پرسنل ترک نکنیددر صورت امکان یک روز در میان دوش بگیرید و قبل از رفتن به حمام پرسنل بخش را در جریان قرار دهیدحضور همراهان در زمان راند پزشک و تحویل و تحول بین بخشی در بخش ممنوع می باشددر كلیه اتاق ها سطل های زرد و آبی وجود دارد كه سطل زرد جهت زباله های عفونی و سطل آبی جهت زباله های غیرعفونی می باشدترخیص بیماران با دستور كتبی پزشک صورت می گیرد .در صورتیکه تمایل به ترخیص با میل شخصی دارید حضور همسر بیمار جهت تکمیل فرمرضایت نامه الزامی می باشد
جهت شناسایی هویت بیمار ،دستبند شناسایی را تا زمان حضور در بیمارستان از دست خود جدا نکنیدآدرس سایت انجمن دیابت ایرانwww.ir_diabetes_society.comآدرس سایت انجمن حمایت از بیمارانMS www.farsms.irآدرس سایت انجمن حمایت از بیماران لوپوسwww.iranlupus.irآدرس سایت انجمن حمایت از بیماران روماتیسمwww.rcr.irشماره تلفن بیمارستان  6271531-36می باشدآدرس سایت بیمارستان به شرح زیر می باشد .WWW.hafez@sums.ac.ir .از امکانات آموزشی موجود در سایت بیمارستان می توانید استفادهكنید
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بخش زنان و زایمان :2
این مركز ،بیمارستان آموزشی درمانی می باشد و انجام برخی از مراقبت های درمانی توسط دانشجویان مرتبط و با نظارت مسئول مربوطه انجام میگیرد
ساعات مالقات بیماران از سلعت  14الی  15:30می باشد لذا در غیر از این ساعت ها جهت مالقات به بیمارستان مراجعه نفرماییددر صورتی كه برای درمان بیمار احتیاج به انجام مشاوره و یا درمانی در خارج از بیمارستان باشد با همراه بیمار تماس گرفته می شود كه باید در اسرعوقت به بیمارستان مراجعه نماید
پوشیدن لباس مخصوص بیمارستان الزامی می باشد .در صورت تمایل می توانید شخصا جهت تهیه و خرید لباس اقدام نماییددر زمان بستری وسایل شخصی مورد نیاز خود را به همراه داشته باشیداز آوردن موبایل و یا وسایل قیمتی به بخش خودداری نمایید .بیمارستان هیچ گونه مسئولیتی در قبال وسایل شخصی بیمار نداردانتقال بیمار به سایر مراكز جهت انجام مشاوره ها با آمبوالنس بیمارستان صورت می گیرد .قبل از انتقال بیمار  ،همراه بیمار باید تسویه حساب موقتانجام دهد لذا به این نکته توجه داشته باشید و مبلغ مورد نیاز را به همراه داشته باشید
 -حضور یک نفر همراه خانم جهت خانم هایی كه سزارین شده اند و یا زایمان فیزیولوژیک داشته اند از بدو بستری تا زمان ترخیص بالمانع می باشدحضور یک نفر همراه خانم جهت خانم هایی كه زایمان طبیعی انجام داده اند تا  6ساعت بعد از زایمان بالمانع می باشدجهت دریافت كارت همراه به مسئول حفاظت فیزیکی در قسمت ورودی بیمارستان مراجعه نماییدخانم هایی كه قرار است سزارین شوند یک روز قبل از عمل می بایستی در بخش بستری گردند .جهت تشکیل پرونده و اخذ رضایت عمل حضور همسربیمار الزامی می باشد
در صورت تمایل به ترخیص با میل شخصی  ،فرم رضایت بایستی توسط همسر بیمار تکمیل گرددجهت انجام فرائض دینی در صورت نیاز به كمک  ،به مسئول شیفت مراجعه نماییدورود افراد زیر  12سال به بخش ممنوع می باشدآوردن گل طبیعی به بخش ممنوع می باشددر صورت نیاز به كمک با استفاده از زنگ احضار  ،پرسنل بخش را مطلع كنید در زمان بستری دفترچه بیمه بیمار را به حسابداری تحویل دهید تا در زمان ترخیص دچار مشکل نشوید.جهت دریافت راهنمایی های الزم در مورد بیمه (از جمله افرادی كه تحت پوشش كمیته امداد هستند و یا بیمه روستایی هستند و فرم ارجاع در ساعاتاداری به منشی بخش مراجعه نمائید
20
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نظرات و پیشنهادات خود را در صندوق پیشنهادات بیندازید و یا با مسئول بخش در میان بگذارید.با مراجعه به سایت بیمارستان و یا با تماس بهبیمارستان و وارد كردن عدد مربوطه در تلفن گویا نیز می توانید نظرات و پیشنهادات خود را اعالم نمایید
در صورت بروز هر گونه مشکل در ساعات اداری به مسئول بخش و یا واحد حامی بیمار و رسیدگی به شکایات واقع در ساختمان شماره یک بیمارستانمراجعه نمایید .در روز های تعطیل و ساعات غیر اداری سوپروایزر كشیک پیگیر مشکالت شما خواهد بود
تمام مادران بایستی از بدو تولد نوزادان را با شیر خود تغذیه كنندهر بیمار در هر شیفت پرستار مخصوص خود را دارد و در صورت نیاز  ،از پرستارخود كمک بخواهید جهت جلوگیری از اختالل در روند درمان بیمار  ،همکاری های الزم را با مسئول بخش و پزشک بخش داشته باشیددر صورت درخواست تصویر اطالعات موجود در پرونده بیمار بایستی به مدیریت بیمارستان مراجعه نماییدجهت شناسایی هویت بیمار ،دستبند شناسایی را تا زمان حضور در بیمارستان از دست خود جدا نکنیددر كلیه اتاقها سطلهای زرد و آبی وجود دارند كه سطل زرد جهت زباله های عفونی و سطل آبی جهت زباله های غیر عفونی می باشداستفاده از شیشه پستانک  ،پستانک  ،دستکش و پوشاندن صورت نوزاد ممنوع استدر صورت وجود هرگونه مشکل در شیردهی ویا بروز عالمت خطر برای نوزاد ،فورا مسئول مراقب نوزاد را مطلع نماییداستفاده از هرگونه ماده غذایی به غیر از شیر مادر برای نوزاد ممنوع استاطالعات مورد نیاز از جمله واكسیناسیون  ،غربالگری و سایر مطالب در مورد نوزاد را از پرسنل مسئول نوزاد دریافت نمایید باندهای شناسایی نوزاد بایستی به هر دوپای نوزاد بسته شود ،تا زمان ترخیص آنها را باز نکنید-به هنگام ترخیص و قبل از خروج از بیمارستان جهت دریافت مدارک نوزاد به اتاق نوزاد مراجعه فرمایید
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بلوک زایمان:
ضمن آرزوی شفای عاجل برای بیماران عزیز توجه شما مراجعه کنندگان به بخش زایشگاه را به موارد زیر جلب می نمائیم:
این مركز،بیمارستان آموزشی درمانی می باشد و انجام برخی از مراقبت های درمانی توسط دانشجویان مرتبط و با نظارت مسئول مربوطه انجام میگیرد
 تلفن همراه  ،جواهرات و زیورآالت  ،لباس ها و سایر وسایل خود را قبل از بستری شدن در زایشگاه به همراهتان تحویل دهیدورود آقایان به زایشگاه ممنوع می باشددر طول مدت بستری بیمار ،الزم است یکی از همراهان بیمار در بیمارستان حضور داشته باشندجهت شناسایی هویت بیمار  ،دستبند شناسایی را تا زمان حضور در بیمارستان از دست خود جدا نکنید توجه داشته باشید قبل از پایین آمدن از تخت پرسنل بخش را در جریان قرار دهید و بدون اطالع و هماهنگی تخت خود را ترک نکنید سرویس بهداشتی مجهز به زنگ احضار می باشد در صورت بروز مشکل و یا نیاز به كمک از آن استفاده كنیددر صورتی كه برای درمان بیمار احتیاج به انجام مشاوره و یا درمانی در خارج از بیمارستان باشد با همراه بیمار تماس گرفته می شود كه باید در اسرعوقت به بیمارستان مراجعه نمایید
از آوردن موبایل و یا وسایل قیمتی به بخش خودداری نمایید .بیمارستان هیچ گونه مسئولیتی در قبال وسایل شخصی بیمار نداردانتقال بیمار به سایر مراكز جهت انجام مشاوره ها با آمبوالنس بیمارستان صورت می گیرد قبل از انتقال بیمار  ،همراه بیمار باید تسویه حساب موقتانجام دهد لذا به این نکته توجه داشته باشید و مبلغ مورد نیاز را به همراه داشته باشید
در زمان بستری دفترچه بیمه بیمار تحویل حسابداری گردد تا در زمان ترخیص دچار مشکل نشویدنظرات و پیشنهادات خود را در صندوق پیشنهادات بیندازید و یا با مسئول بخش در میان بگذارید .با مراجعه به سایت بیمارستان و یا با تماس بهبیمارستان و وارد كردن عدد مربوطه در تلفن گویا نیز می توانید نظرات و پیشنهادات خود را اعالم نمایید
در صورت بروز هر گونه مشکل در ساعات اداری به مسئول بخش و یا واحد حامی بیمار و رسیدگی به شکایات واقع در ساختمان شماره یک بیمارستانمراجعه نمایید .در روز های تعطیل و ساعات غیر اداری سوپروایزر كشیک پیگیر مشکالت شما خواهد بود
هر بیمار در هر شیفت ماما مخصوص خود را دارد و در صورت نیاز  ،از ماما خود كمک بخواهید جهت جلوگیری از اختالل در روند درمان بیمار  ،همکاری های الزم را با مسئول بخش و پزشک بخش داشته باشیددر صورت درخواست تصویر اطالعات موجود در پرونده بیمار بایستی به مدیریت بیمارستان مراجعه نماییدهمراهان بیمار جهت كسب اطالع از وضعیت بیمارخود می توانند از طریق واحد حفاظت فیزیکی و یا اطالعات اقدام نمایند22
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جهت شناسایی هویت بیمار ،دستبند شناسایی را تا زمان حضور در بیمارستان از دست خود جدا نکنیددر كلیه اتاقها سطلهای زرد و آبی وجود دارند كه سطل زرد جهت زباله های عفونی و سطل آبی جهت زباله های غیر عفونی می باشدقوانین ومقررات بخش روماتولوژی :
این مركز ،بیمارستان آموزشی درمانی می باشد و انجام برخی از مراقبت های درمانی توسط دانشجویان مرتبط و با نظارت مسئول مربوطه انجام میگیرد
ساعات مالقات بیماران از ساعت  14تا  15:30می باشد لذا در غیر از این ساعت ها جهت مالقات به بیمارستان مراجعه نفرمائیددر صورتی كه برای درمان بیمار احتیاج به انجام مشاوره و یا درمانی در خارج از بیمارستان باشد با همراه بیمار تماس گرفته می شود كه باید در اسرعوقت به بیمارستان مراجعه نمایید و تشکیل پرونده دهید
جهت بستری شدن در بخش با در دست داشتن برگ بستری از پزشک فوق تخصص روماتولوژی و یا متخصص توانبخشی به واحد حسابداری مراجعهنمایند
پوشیدن لباس مخصوص بیمارستان الزامی می باشد .در زمان بستری وسایل شخصی مورد نیاز خود را به همراه داشته باشیداز آوردن موبایل و یا وسایل قیمتی به بخش خودداری نمایید بیمارستان هیچ گونه مسئولیتی در قبال وسایل شخصی بیمار نداردانتقال بیمار به سایر مراكز جهت انجام مشاوره ها با آمبوالنس بیمارستان صورت می گیرد .قبل از انتقال بیمار  ،همراه بیمار باید تسویه حساب موقتانجام دهد لذا به این نکته توجه داشته باشید و مبلغ مورد نیاز را به همراه داشته باشید
 -مسئول بخش با توجه به وضعیت بیمار در صورتی كه بیمار نیاز به همراه داشته باشد كارت همراه را جهت ایشان صادر می نمایددر زمان بستری داروهایی كه بیمار در منزل مصرف می كرده را به مسئول بخش تحویل دهید و در زمان ترخیص داروها را تحویل بگیرید .لطفا ازنگهداشتن داروها در كنار بیمار جدا خودداری فرمائید
در زمان بستری دفترچه بیمه بیمار تحویل حسابداری گردد تا در زمان ترخیص دچار مشکل نشوید جهت دریافت راهنمایی های الزم در مورد بیمه از جمله افرادی كه تحت پوشش كمیته امداد و یا بیمه روستایی هستند وهمچنین فرم ارجاع درساعات اداری به منشی بخش مراجعه نمائید.
جهت انجام فرایض دینی سنگ تیمم  ،مهر و سجاده  ،در اتاق بیماران موجود می باشد در صورت نیاز به كمک به مسئول شیفت مراجعه نمائیدمشاوره روحانی توسط روحانی بیمارستان در بخش انجام شودنظرات و پیشنهادات خود را در صندوق پیشنهادات بیندازید و یا با مسئول بخش در میان بگذارید .با مراجعه به سایت بیمارستان و یا با تماس بهبیمارستان و وارد كردن عدد مربوطه در تلفن گویا نیز می توانید نظرات و پیشنهادات خود را اعالم نمایید
23
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در زمان ترخیص عکس ها  ،سی تی اسکن و ام آر آی های بیمار را با خود به منزل ببریدورود افراد زیر  12سال به بخش ممنوع می باشددر صورت بروز هر گونه مشکل در ساعات اداری به مسئول بخش و یا واحد حامی بیمار و رسیدگی به شکایات واقع در ساختمان شماره یک بیمارستانمراجعه نمایید در روز های تعطیل و ساعات غیر اداری سوپروایزر كشیک پیگیر مشکالت شما خواهد بود
هر بیمار در هر شیفت پرستار مخصوص خود را دارد .در صورت نیاز  ،از پرستار خود كمک بخواهیدجهت جلوگیری از اختالل در روند درمان بیمار  ،همکاری های الزم را با مسئول بخش و پزشک بخش داشته باشید توجه داشته باشید قبل از ترخیص بیمار برگ آموزش به بیمار  ،نسخه دارویی  ،برگ خالصه پرونده و برگ معرفی جهت مراجعه بعدی را از پرسنلبخش تحویل بگیرید و آموزش های الزم را دریافت نمایید
در صورت درخواست تصویر اطالعات موجود در پرونده بیمار بایستی به مدیریت بیمارستان مراجعه نماییدجهت كسب اطالع از روند درمان خود از پزشک معالج  ،با مسئول شیفت هماهنگی الزم را انجام دهید سیستم احضار پرستار در باالی تمامی تخت ها و سرویس بهداشتی و حمام نصب شده است در صورت نیاز به كمک زنگ را به صدا درآوریدجهت شناسایی هویت بیمار ،دستبند شناسایی را تا زمان حضور در بیمارستان از دست خود جدا نکنیددر كلیه اتاقها سطلهای زرد و آبی وجود دارند كه سطل زرد جهت زباله های عفونی و سطل آبی جهت زباله های غیر عفونی می باشدمقررات بخش : NICU
این مركز ،بیمارستان آموزشی درمانی می باشد و انجام برخی از مراقبت های درمانی توسط دانشجویان مرتبط و با نظارت مسئول مربوطه انجام میگیرد
 به علت ماهیت بخش و میزان كنترل عفونت تنها حضور پدر و مادر نوزاد در بخش ممکن می باشد و بخش مالقات ممنوع می باشدقبل از ورود به بخش شستشوی دست را طبق پوستر نصب شده در قسمت ورودی بخش انجام دهیدحضور پدر نوزاد در بخش از ساعت  12الی  13به مدت  5-10دقیقه و حضور مادر جهت شیردهی هر  3ساعت یکبار امکان پذیر می باشدوالدین باید قبل از ورود به بخش لباس مخصوص (گان) راكه از داروخانه بیمارستان تهیه كرده اند بپوشندجهت كمک به بهبود وضعیت نوزاد مراقبت كانگرویی (آغوشی) توسط مادر طبق صالحدید پزشک و با هماهنگی پرسنل بخش و با نظارت ایشان انجاممی گیرد
از آنجا كه تغذیه نوزاد بایستی با شیر مادر انجام گیرد لذا از مادران تقاضا می شود طبق آموزش هایی كه توسط پرسنل بخش به آنها داده می شود وطبق مطالب و پمفلت های موجود در اتاق مادر  ،شیرخود را جمع اوری و ذخیره كنند تا در صورت نیاز از شیر مادر برای نوزاد استفاده شود
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والدین بعد از ویزیت پزشک می توانند از وضعیت نوزادشان مطلع شونداتاقی برای استراحت و اقامت مادران در نظر گرفته شده  ،ازمادران تقاضا می شود در رعایت بهداشت و نظم و ترتیب اتاق مربوطه توجه الزم را داشتهباشند
آزمایش غربالگری از پایان روز سوم تا پنجم تولد بایستی انجام شود اطالعات مربوط به نحوه انجام آن را از پرسنل بخش دریافت كنیددر ص ورتی كه برای درمان بیمار احتیاج به انجام مشاوره و یا درمانی در خارج از بیمارستان باشد با همراه بیمار تماس گرفته می شود كه باید در اسرعوقت به بیمارستان مراجعه نمایید
استفاده از موبایل در بخش ممنوع می باشدآوردن هرگونه وسیله به بخش جهت كنترل عفونت ممنوع می باشدانتقال بیمار به سایر مراكز جهت انجام مشاوره ها با آمبوالنس بیمارستان صورت می گیرد قبل از انتقال بیمار  ،همراه بیمار باید تسویه حساب موقتانجام دهد لذا به این نکته توجه داشته باشید و مبلغ مورد نیاز را به همراه داشته باشید
در زمان بستری ،دفترچه بیمه مادر را تحویل حسابداری دهید تا در زمان ترخیص دچار مشکل نشویدجهت دریافت راهنمایی های الزم در مورد بیمه (از جمله افرادی كه تحت پوشش كمیته امداد هستند و یا بیمه روستایی هستند و فرم ارجاع در ساعاتاداری به منشی بخش مراجعه نمائید
جهت انجام فرایض دینی سنگ تیمم  ،مهر و سجاده  ،در اتاق مادر موجود می باشد در صورت نیاز به كمک به مسئول شیفت مراجعه نمائید.نظرات و پیشنهادات خود را در صندوق پیشنهادات بیندازید و یا با مسئول بخش در میان بگذارید .با مراجعه به سایت بیمارستان و یا با تماس بهبیمارستان و وارد كردن عدد مربوطه در تلفن گویا نیز می توانید نظرات و پیشنهادات خود را اعالم نمایید
در صورت بروز هر گونه مشکل در ساعات اداری به مسئول بخش و یا واحد حامی بیمار و رسیدگی به شکایات واقع در ساختمان شماره یک بیمارستانمراجعه نمایید و در روز های تعطیل و ساعات غیر اداری سوپروایزر كشیک پیگیر مشکالت شما خواهد بود
هر نوزاد در هر شیفت پرسنل مخصوص خود را دارد و در صورت نیاز  ،از پرسنل نوزاد خود كمک بخواهید جهت جلوگیری از اختالل در روند درمان بیمار  ،همکاری های الزم را با مسئول بخش و پزشک بخش داشته باشیددر ص ورت درخواست تصویر اطالعات موجود در پرونده بیمار بایستی به مدیریت بیمارستان مراجعه نماییدجهت دریافت گواهی والدت با در دست داشتن شناسنامه پدر و مادر و با حضور یکی از والدین همه روزه به غیر ازروزهای تعطیل در ساعات اداری بهواحد بایگانی واقع در طبقه همکف مراجعه نمایید
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مقررات بخش اعصاب:
این مركز ،بیمارستان آموزشی درمانی می باشد و انجام برخی از مراقبت های درمانی توسط دانشجویان مر تبط و با نظارت مسئول مربوطه انجام می
گیرد.
ساعات مالقات بیماران از ساعت  14تا  15:30می باشد .در غیر از این ساعت ها جهت مالقات بیمارتان به بیمارستان مراجعه نفرماییددرصورتی كه برای درمان بیمار احتیاج به انجام مشاوره و یا درمانی در خارج از بیمارستان باشد  ،با همراه بیمار تماس گرفته می شود كه باید در اسرعوقت به بیمارستان مراجعه نماید
آوردن وسایل شیشه ای مثل شیشه شربت  ،فالكس چای  ،برس آینه دار و وسایل نوک تیز مثل چاقو  ،ناخن گیر  ،سنجاق قفلی و مواد افیونی و . . . . . .به بخش ممنوع می باشد.
پس از بستری شدن بیمار در بخش كلیه وسایل بیمار و البسه وی را با خود به منزل ببریدبه همراه داشتن موبایل برای بیماران بخش اعصاب ممنوع می باشدبیماران بایستی در بخش از روسری ساده و یا مقنعه استفاده كنند .استفاده و نگهداری از شال ممنوع می باشدورود افراد زیر  12سال به بخش ممنوع می باشددر صورت بروز هر گونه مشکل در ساعات اداری به مسئول بخش و یا واحد حامی بیمار و رسیدگی به شکایات واقع در ساختمان شماره یک بیمارستانمراجعه نمایید.در روزهای تعطیل و ساعات غیر اداری سوپروایزر كشیک پیگیر مشکالت شما خواهد بود
هر بیمار در هر شیفت پرستار مخصوص خود دارد و در صورت نیاز  ،از پرستار خود كمک بخواهید نظرات و پیشنهادات خود را در صندوق پیشنهادات بیندازید و یا با مسئول بخش در میان بگذارید  .با مراجعه به سایت بیمارستان و یا با تماس بهبیمارستان و وارد كردن عدد مربوطه در تلفن گویا نیز می توانید نظرات و پیشنهادات خود را اعالم نمایید.
دفترچه بیمه بیمار را در زمان پذیرش بیمار به قسمت پذیرش تحویل دهید.درصورتی كه دفترچه بیمه تحویل پذیرش داده نشود در زمان ترخیص بیمار،دچار مشکل خواهید شد
 جهت جلوگیری از اختالل در روند درمان بیمار  ،همکاری های الزم را با مسئول بخش و پزشک بخش داشته باشیداز آوردن وسایل قیمتی به بخش خودداری نمایید بیمارستان هیچ گونه مسئولیتی در قبال وسایل شخصی بیمارنداردجهت كسب اطالع از روند درمان خود از پزشک معالج ،با مسئول شیفت هماهنگی الزم را انجام دهیدجهت بردن بیمار به مرخصی موقت باید از مدت زمان بستری بیمار چهارده روز گذشته باشد نظر پزشک بیمار ،تعیین كننده استفاده از مرخصی موقتمی باشد و با توجه به وضعیت بیمار ،پزشک  ،تصمیم گیری می كند
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در صورتیکه بیمار به مرخصی موقت برود و بیشتر از زمان تعیین شده در منزل بماند هزینه روزهای مازاد به صورت آزاد از بیمار كسر می گردد و موردقبول بیمه نمی باشد
جهت ترخیص كامل و یا موقت بیمار به هر دلیل انجام تسویه حساب كامل و نیز آوردن لباس ها و وسایل شخصی بیمار در حین ترخیص ضروریاست
 توجه داشته باشید قبل از ترخیص بیمار برگ آموزش به بیمار  ،نسخه دارویی  ،برگ خالصه پرونده و برگ معرفی جهت مراجعه بعدی را از پرسنلبخش تحویل بگیرید و آموزش های الزم را دریافت نمایید
 قبل از بردن بیمار به مرخصی موقت برگ آموزش به بیمار و داروهای بیمار را از پرسنل بخش تحویل بگیرید و آموزش های الزم را دریافت نماییدجهت گرفتن هرگونه رضایت نامه از جمله بستری  ،ترخیص با میل شخصی و انجام اقدامات درمانی كه نیاز به اخذ رضایت آگاهانه دارند مانند شوکدرمانی  ،حضور قیم قانونی بیمار الزامی می باشد
در صورت درخواست تصویر اطالعات موجود در پرونده بیمار ،بایستی به مدیریت بیمارستان مراجعه نماییدجهت شناسایی هویت بیمار ،دستبند شنا سایی را تا زمان حضور در بیمارستان از دست خود جدا نکنید-در كلیه اتاقها سطل های زرد و آبی وجود دارند كه سطل زرد جهت زباله های عفونی و سطل آبی جهت زباله های غیر عفونی می باشد
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سازمان های بیمه گر طرف قرار داد مرکز آموزشی درمانی حافظ :

بیمه های اصلی

تامین اجتماعی

بیمه سالمت:

بیمه خدمات درمانی -ارتش

كمیته امداد

-1مستمری گیر

-1روستایی

-1ارتش-جانبازان

-1تخفیفات موردی(از سایر بیمه

-2اجباری

-2كارمندان دولت

-2ارتش-ارتش

-3فوت شده گان

-3سایر اقشار

-4وصل به دستگاه

-4ایرانیان(خویش فرما)

ها)
-2معرفی نامه از كمیته امداد

بیمه های تکمیلی
مکمل علوم
پزشکی

شركت نفت

ایران

-1
بازنشستگان(فقط
رادیولوژی و
آزمایشگاه و نوار
قلب

-1شاغلین

-1علوم
پزشکی(شاغلین)

-2دانشجو(كلیه
خدمات)

صدا و بیمه
سیما دانا
-

-

-2كانون(بازنشستگی)
-2كارت طالیی
-3معرفی نامه
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كمیساریا

هواپیمایی

بیمه
آسیا

وزارت
دفاع

بیمه
آرمان

-

-

-

-

-

کمک
رسان
ایرانSOS

-
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تعرفه خدمات ارائه شده در بیمارستانهای دولتی درجه 1
سال 1395
نام تعرفه

اتاق یک تخته
تخت Post.ICUو فتوتراپی

اتاق سه تخته و بیشتر
تخت روانی







مبلغ

نام تعرفه

( ریال )
2664000
758000

1332000
1332000
6180000

تخت NICU
تخت مزمن
تخت نوزاد سالم
اكوكاردیوگرافی نوزاد
هزینه اشعه فتوتراپی ساده ( هر شب )

650000
932000
1232000
64680

هزینه اشعه فتوتراپی تونلی( هر شب )

92400

مبلغ
( ریال )
0
0

هزینه تشکیل پرونده
هزینه دستبند مخصوص
بیمار
70000
هزینه ناهار
25000
هزینه صبحانه
50000
هزینه شام
هزینه اعمال جراحی
نام تعرفه
سزارین
زایمان طبیعی
زایمان اپیدورال

مبلغ
13790000
9904000
12214000

هزینه همراه بیمار زنان ( هر شب)
هزینه همراه سایر بخش ها (هر شب)
هزینه آمبوالنس

150000
150000
550000

سقط جنین
مک دونالد
كورتاژ

6300000
5656000
5189000

هزینه آمبوالنس نوزاد

1660000

هیستركتومی

16284800

قابل ذكر است تمامی هزینه های باال بدون احتساب بیمه های درمانی می باشد .
در برنامه تحول سالمت ،متوسط هزینه بیماران با دفترچه خدمات درمانی سالمت  %6می باشد و با ارائه فرم ارجاع از پزشک
خانواده هزینه ها به  %3كاهش می یابد.
در این مركز سزارین با تمایل شخصی انجام نمی شود.
انواع زایمان طبیعی در این مركز بصورت رایگان انجام می پذیرد.
متوسط هزینه بیماران با بیمه تامین اجتماعی  %6می باشد .
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واحد حامی بیمار (مددکار اجتماعی)



مركز آموزشی درمانی حافظ در راستای طرح تکریم ارباب رجوع  ،افزایش رضایتمندی  ،ایجاد احساس آرامش روحی و روانی بیشتر ،
شناسایی انتظارات و نیازها و سرعت بخشیدن به روند اجابت در خواست ها ی شما عزیزان واحدی با نام حامی بیمار را راه اندازی نموده است



موقعیت فیزیکی واحد حامی بیمار :ساختمان اداری بیمارستان اتاق شماره 1



مسئول واحد :خانم دهقانی



شماره تلفن های تماس 6271531-36 :داخلی 313



ساعت حضور:



آدرس ایمیل:



نحوه ارتباط با صندوق صوتی بیمارستان :پس از تماس با شماره های بیمارستان ( )6271531-36عدد  6را شماره گیری كرده و مطابق گفتار اپراتور انتخاب خود
را انجام دهید.



فعالیت های این واحد به شرح زیر می باشد:
مصاحبه و مشاوره با بیمار و خانواده او به منظور آگاهی از وضعیت اجتماعی و اقتصادی بیمار
تعیین  ،تامین و تسهیل نیازهای درمانی و نیازهای مالی بیماران نیازمند
معرفی بیماران بستری شده به مراكز و موسسات حمایتی در صورت نیاز
 بیمارانیکه در زمینه پرداخت هزینه درمان مشکل مالی داشته باشند با كمیته امداد امام خمینی مکاتبه می شود.بیمارانیکه بدون دفترچه بیمه به بیمارستان مراجعه كرده اند وجهت پرداخت هزینه آزاد با مشکل مواجه هستند در همان ابتدای بستری
به بیمه خدمات درمانی جهت استفاده از بیمه ایرانیان معرفی می گردند.
 بیمارانیکه در تهیه و خرید داروها و تجهیزات پزشکی مورد نیاز با مشکل مالی مواجه هستند به بهزیستی معرفی می گردند مهاجرین خارجی كه در پرداخت هزینه درمان خود مشکل داشته باشند با اداره پناهندگان سازمان ملل مکاتبه می گردد. بیمارانیکه جهت پرداخت هزینه درمان با مشکل مواجه باشند و تمایل به گرفتن وام و پرداخت آن در درازمدت داشته باشند بهصندوق مهر حضرت زهرا(س) معرفی می گردند
جمع آوری كمک های مردمی جهت بیماران نیازمند
فراهم نمودن تسهیالت برای بیماران در حین ترخیص در صورت نیاز
پیگیری امور مربوط به بیمارانی كه پس از پایان دوره درمان و ترخیص نیاز به پیگیری های مجدد دارند
انجا م پیگیریهای درمانی جهت بیماران شامل:
 اطالع از وضعیت بیمار درخواست تسریع در سیر خدمات درمانی درخواست نوبت پزشکان تقاضای ترخیص با رضایت شخصی كه مورد موافقت بخش قرار نگرفته است در خواست تسریع در پذیرش یا ترخیص هماهنگی و راهنمایی بین بخش های مختلف در خصوص امور جاری و قانونی در خواست مالقات بیمارآگاهی دادن به بیماران در خصوص منشور حقوق بیمارارن كه تکالیفی را جهت پرسنل در بر دارد و حقوق پرسنل كه تکالیفی را جهت
مراجعین مشخص می كند.
ثبت و پیگیری شکایات و پیشنهادات مراجعین و بیماران
در این مركز از ابتدای مرداد ماه  1390شکایات مراجعین بر اساس سیستم مدیریت شکایات مشتری  ISO 10002پیگیری می شود.
شکایات و پیشنهادات به صورت كتبی ،حضوری ،تلفنی  ،اینترنتی و صندوق صوتی اخذ می گردد.
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hafez_md@sums.ac.ir
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سیستم نوبت دهی تلفنی و ارسال دستی گزارشات با استفاده از خدمات دفتر پیشخوان دولت مستقر در بیمارستان حافظ:

مركز آموزشی درمانی حافظ به منظور ارتقا رضایتمندی و كاهش اتالف وقت مراجعین اقدام به استقرار سیستم نوبت دهی تلفنی نموده است در این
سیستم بدون نیاز به مراجعه حضوری به بیمارستان دریافت خدمات زیر امکان پذیر می باشد.
-

* قبول سفارش بصورت تلفنی جهت تعیین وقت پزشک متخصص و فوق تخصص برای ویزیت در ایام هفته و انجام مراحل پذیرش  ،نوبت گیری و
وصول مبلغ ویزیت مربوطه و واریز مبلغ به حساب بیمارستان

-

*تکمیل فرآیند نوبت دهی بیماران شامل دریافت مدارک مورد نیاز بیماران  ،انجام امور حسابداری در تاریخ مقرر  ،مطلع كردن بیماران از زمان نوبت
و تحویل مدارک به بیماران در روز نوبت و در صورت لغو نوبت اطالع به بیماران نوبت داده شده

-

*دریافت جواب آزمایشهای انجام شده و جواب رادیولوژی  ،سونوگرافی ،ماموگرافی و سنجش تراكم استخوان از بخش رادیولوژی بیمارستان و ارسال
آن جهت بیماران در صورت تمایل آنها
سیستم نوبت دهی تلفنی با شماره تلفن  6284366از ساعت  8صبح لغایت  19بعداز ظهر بدون وقفه آماده ارائه خدمات به
شما مراجعین عزیز می باشد.
نام مسئول و آدرس دفتر پیشخوان دولت طرف قرارداد با بیمارستان حافظ:آقای مسعود خادم الحسینی-خیابان بعثت کوچه 2
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شماره داخلی بخش ها و واحدهای پاراکلینک بیمارستان:

نام بخش

زنان 1

زنان2

اورژانس

نوار قلب جنین

زایشگاه

اتاق زایمان

نوزادان 1

نوزادان 2

اتاق عمل

شماره داخلی

220

260

236

207

265

218

205

311

303

نام بخش

ریکاوری

اعصاب

روماتولوژی

درمانگاه زنان

درمانگاه

درمانگاه

ECT

آزمایشگاه

فیزیوتراپی

روماتولوژی

اعصاب

302

301

بزرگسال
شماره داخلی

263

280

275

نام بخش

رادیولوژی

اندوسکوپی

فوتوتراپی

شماره داخلی

234

231

245

258

35

215

316

274
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فرایندهای مورد نیاز مراجعین
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39
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40
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41
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42
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43
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44
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45
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46
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47

W-1/8-1 (1)

48
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49
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50
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51
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52
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53
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54
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توصیه های بیمارستان به شما مراجعین محترم :
 -1در زمان پذیرش و بستری حتما دفترچه بیمه خود را به واحد پذیرش تحویل دهید .
 -2در زمان بستری بیمار به بخش لباس و لوازم شخصی بیمار را به منزل ببرید .
 -3در تمام طول اقامت بیمار دستبند شناسایی را حتما روز دست بیمار نگه دارید تا در ادامه درمان و ارائه خدمات دچار مشکل
نشوید .
 -4در بخشهای زایشگاه  ،اعصاب نوجوان و نوزادان از نگه داشتن موبایل همراه بیمار خودداری نمایید .
 -5در صورتیکه بیمار شما بیش از یک هفته اقامت دارد حتماً به واحد حسابداری مراجعه نمایید .
 -6از آوردن پتو و لوازم شخصی مانند سبد و غیره خود داری کنید .
 -7آوردن گل طبیعی به منظور جلوگیری از عفونت بیمارستانی ممنوع است .
 -8در تمام طول بستری بیمار بدلیل حفظ نظم و آرامش با پرسنل انتظامات همکاری نمایید .
 -9در صورت نیاز بیمار به همراه از استراحت روی زمین خود داری فرمایید .
 -10در صورت نیاز به داشتن همراه بیماران زن باید همراه زن و بیماران مرد همراه مرد داشته باشند .
 -11در صورت سابقه بستری قبلی حتماً خالصه پرونده را همراه داشته باشید .
 -12در صورت مصرف دارو حتماً بخش را در جریان داروهای مصرفی گذاشته و داروها را به پرسنل بخش تحویل دهید .
 -13در صورت نیاز به مکانی جهت اقامت پس از دریافت معرفی نامه از دفتر سوپروایزر به اقامتگاه همراه بیمار واقع در محوطه
مراجعه نمایید .

57

)W-1/8-1 (1

عنوان خط مشی  :راهنمایی و هدایت گیرندگان خدمت در سطح بیمارستان
بیانیه سیاست/خط مشی :با توجه به اینکه هدای ت و راهنمایی مراجعین باعث سهولت در انجام کارهای مراجعین می شود لذا این مرکز با
هدف افزایش رضایت بیماران سیاست راهنمایی صحیح و به موقع گیرندگان خدمت را از طریق نصب تابلوهای راهنما ،خط کشی ها و
واحد اطالعات با هدف  ،با پاسخگویی موثر و کافی به ابهامات و سواالت آنها ،برقراری ارتباط صمیمانه و محترمانه با مراجعین و بیماران و
حمایت از برنامه های ارتقای سالمت جامعه از طریق آموزش عمومی و اطالع رسانی را اتخاذ نموده است .
دامنه :کلیه ی واحد های درمانی و غیر درمانی
تعاریف-:

منابع /مراجع  :قوانین و مقررات بیمارستان
فرد پاسخگو  :مدیریت بیمارستان
نحوه نظارت بر اجرای خط مشی و روش  :مشاهده از طریق راندهای تیم مدیریت اجرایی و کمیته ی اخالق پزشکی
شیوه انجام کار به صورت گام به گام همراه با مسئول ،زمان و مکان اجرا :

-1به منظور راهنمایی مراجعین تابلوی روان توسط مدیریت بیمارستان در ورودی بیمارستان نصب گردیده است
-2ف رایندهای اصلی مورد نیاز بیمارتوسط واحد تکریم ارباب رجوع به صورت فلوچارت در راهروهای اصلی بیمارستان نصب شده است
 -3واحد اطالعات در ورودی طبقه ی همکف بیمارستان جهت راهنمایی مراجعین وجود دارد
-4تابلوی راهنم ا برای راهنمایی بیماران در ورودی بخش ها و ساختمان اداری به دستور مدیر بیمارستان موجود است
-5خط کشی روی دیوار جنب آسانسور طبقه ی هم کف به دستور مدیریت بیمارستان برای راهنمایی بیماران انجام شده است
-6و احد پذیرش بیمارستان بروشور مورد نیاز بیماران در زمان پذیرش آنها را به بیمار ،تحویل می دهد
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عنوان خط مشی  :رعایت و حفظ حریم خصوصی گیرنده خدمت
بیانیه سیاست/خط مشی :از انجا که رعایت حریم خصوصی بیمار بسیار حائز اهمیت است لذا این مرکز با هدف افزایش رضایتمندی بیمار
و حفظ کزامت انسانی ،سیاست رعایت قوانین انطباق و لزوم رعایت حریم خصوصی حقوق گیرنده خدمت را اتخاذ نموده
دامنه :بخش های درمانی و پارا کلینیکی
تعاریف:

با توجه به تک تخصصی بودن بیمارستان و اینکه تمامی تخت های فعال در بیمارستان به جزء  6تخت در بخش روماتولوژی جهت بستری
زنان می باشد ،تمامی پرسنل بیمارستان (پرستار ،بهیار و کمک بهیار و خدمات ) همگن انتخاب شده اند.
منابع /مراجع  :قوانین و مقررات بیمارستان
فرد پاسخگو  :مسئول بخش
نحوه نظارت بر اجرای خط مشی و روش  :راندهای تیم مدیریت اجرایی و کمیته ی اخالق پزشکی بیمارستان
شیوه انجام کار به صورت گام به گام همراه با مسئول ،زمان و مکان اجرا :

- 1

برخورد با احترام و توام با متانت سر لوحه امور مراقبتی پرسنل بیمارستان می باشد.

 - 2پرسنل درمانی هنگام حضور بر بالین بیمار ،ابتدا خود را معرفی می نمایند.
 -3پرسنل مسئول بیمار اقدامات زیر را انجام می دهد :
الف  -جهت انجام پ روسیجر هایی که مانع از حفظ حریم خصوصی بیمار می گردد ،از قبل توضیحات کامل را به بیمارارائه
می نماید .
ب  -در زمان انجام پروسیجرها وطبق نیاز بیمار ،تخت بیماران در بخش های مختلف به وسیله پرده توسط کادر درمان محصور
می گردد.
ج -در زمان ا نجام اقدامات الزم توسط پزشک ،بر بالین بیمار حضور دارد و در صورت نیاز از پرده اطراف تخت استفاده می کند).
  -4را بطین انطباق بیمارستان بر وجود و استفاده صحیح از پرده های اطراف تخت نظارت و گزارش دهی می کنند. -5 -پ زشکان درمورد حفظ حریم خصوصی بیمار آگاهی دارند و آن را رعایت می نمایند.

  -6ب ه جز تیم مراقبتی بیمار( فراگیران ،دانشجویان پزشکی ،پرستاری و  ) ...در صورت نیاز به معاینه بیمار این کار را در حضورپزشک معالج بیمار و یا دستیاران و با ارائه توضیحات محترمانه به بیمار انجام می دهند.
  -7بیمارستان بر انجام مراقبت های درمانی توسط پرسنل همگن تاکید می نماید) نظیر :گرفتن نوار قلب(.  -8هنگام انتقال بیماران به واحد های پاراکلینیکی یا بخش های مختلف پوشش بیماران توسط پرستار بخش کامال حفظ میگردد.59
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  -9در بخش های جراحی زنان معاینه داخلی بیماران صرفا توسط پزشکان زن صورت می گیرد.  -10اتاق بیماران زن و مرد در بخش های بستری جدا میباشد.  -11جهت حفظ پوشش مناسب بیماران مرتبا توسط مسئول بخش تاکید میشود) داشتن روسری و لباس بلند جهت بیماران زن(.  -12از ورود آقایان به بخش زنان در ساعت های غیر مالقات ممانعت بعمل می آید.  -13پرسنل واحد حفاظت فیزیکی و سایر پرسنل به غیر از کادر درمان ،قبل از ورود به اتاق های بیماران با مسئول شیفت جهتورود هماهنگی الزم را به عمل می آورند.
  -14مسئول شیفت ی ا یکی از پرسنل بخش ،قبل از ورود پرسنل واحد حفاظت فیزیکی وسایر پرسنل به غیر از کادر درمان بهداخل بخش،اطالع رسانی به بیماران را انجام می دهد تا پوشش مناسب داشته باشند.
  -15پرسنل واحد حفاظت فیزیکی ورود و خروج همراهان به بخش ها را کنترل و فقط در ساعت مالقات  ،اجازه ورود به بخشداده می شود.
  -16واحد حفاظت فیزیکی بیمارستان در هنگام نیاز به مداخله ،حریم خصوصی بیمار را حفظ می نماید.  -17در صورتی که بیمار در اتاق تک تخته بستری باشد کادر درمان قبل از ورود به اتاق بیمار در می زند و اجازه ورود می خواهد -18 -پ رسنل اتاق عمل در زمان حضور پزشک بیهوشی مرد حریم بیمار را حفظ می کنند

  -19مسئول بخش و مسئول شیفت در بخش زایشگاه در خصوص ورود اقایان پزشک در اتاق زایمان نظارت می کنند -20 -در بخش هایی که ورود آقایان ممنوع می باشد تابلو ورود اقایان ممنوع نصب گردیده است
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عنوان خط مشی :حمایت از گروههای آسیب پذیر و جمعیت های در معرض خطر
بیانیه سیاست/خط مشی :از انجا که تامین امکانات خصوصا جهت بیماران در معرض خطر بسیار حایز اهمیت می باشد لذا این مرکز با
هدف افزایش رضایتمندی بیمار از نحوه ی ارائه ی خدمات و ارتقا سطح سالمت گروههای آسیب پذیر از جمله:مادران
باردار،سالمندان،بیماران روانی ،افراد مجهول الهویه،ناتوان و معلولین سیاست تامین امکانات از جمله آسانسور،ویلچر،رمپ ،توالت فرنگی،
ساید ریل و  ...را اتخاذ نموده است
دامنه :واحدهای درمانی-واحد ایمنی بیمار-واحد حامی بیمار -حراست
تعاریف:

بیمار روانی  :به فردی گفته میشود که در تفکر ،احساس ،عواطف ،رفتار و شناخت ،اختالالتی داشته باشد به شکلی که عملکرد شغلی و
اجتماعی او را مختل نموده ،در ارتباطش با دیگران با اشکال مواجه شود و باعث ناراحتی و عذاب دیگران گردد.
سالمند :به فردی اطالق می شود که بیش از  60سال سن داشته و به علت پیامدها و عوارض ناشی از کهولت سن و تغییرات فیزیولوژیکی
که در بدن وی در اثر افزایش سن به وجود می آید نیاز به مراقبت و توانبخشی دارد.
منابع /مراجع  :قوانین و مقررات بیمارستان
فرد پاسخگو :مدیریت بیمارستان
نحوه نظارت بر اجرای خط مشی و روش  :راند مسئول بخش  -راند تیم مدیریت اجرایی
شیوه انجام کار به صورت گام به گام همراه با مسئول ،زمان و مکان اجرا :

  -1مسئول بخش از نصب بودن تابلوی منشور حقوق بیماران در دیدرس بیمار و همراهان اطمینان حاصل می کند.  -2پرسنل مسئول مراقبت از بیمار روانی صرف نظر از سن ،جنس ،نژاد ،مذهب مراقبت و درمان را در بهترین وضعیت ممکنانجام می دهد.
 -3پرسنل مسئول م راقبت از بیمار روانی برای حفظ حریم خصوصی بیمار اهمیت قایل می شوند اطالعات مربوط به بیمارخصوصی تلقی می شود و در مجامع عمومی و با افراد غیراز گروه درمان مطرح نمی شود.
  -4مشاور در بخ ش ضمن آماده کردن بیمار برای بازگشت به خانواده و شروع زندگی اجتماعی به اعضای خانواده نیز آموزش میدهد که چگونه با بیمار روانی برخورد نمایند.
  -5پرسنل مسئول مراقبت از بیمار در زمان ح مالت عصبی از دستبند مهار بیمار و اتاق ایزوله برای پیشگیری از آسیب دیدنبیمار استفاده می نمایند.
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  -6پرسنل مسئول مراقبت از بیمار با توجه به شرح حال بیمار و سایل موجود در بخش و شیوه های استفاده از آن را به بیمارمعرفی می نماید( .واکر ،ویلچر ،زنگ احضار پرستار ،ساید ریل اطراف تخت ها و استفاده از تخت های با ارتفاع قابل تنظیم جهت
سالمندان ) ...
  -7پرسنل مسئول مراقبت از بیمار در صورتی که بیمار مشکل جسمی حرکتی دارد بیمار را در خصوص استفاده از دستشوییفرنگی و میله های تعبیه شده در دستشویی ها جهت ایمنی بیمار هنگام نشستن و برخاستن راهنمایی می نماید.
  -8پرسنل مسئول مراقبت از بیمار سالمند جهت افزایش تعامل با بیمار آرامش محیط را حفظ ،از جمالت ساده و مختصر در حددرک سالمند استفاده نموده و درصورت لزوم عبارت را تکرار می نماید.
  -9مسئولین بیمارستان جهت سالمندان ناتوان امکانات و تسهیالت الزم (ویلچر ،آسانسور ،رمپ ،دستشویی فرنگی ،واکر و ) ...فراهم می نمایند .در راستای آرامش بیماران به خصوص سالمندان از پنجره های دو جداره در بخش استفاده شده است .
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عنوان دستورالعمل  :نحوه ی حفاظت از اموال گیرنده ی خدمت
گامهای انجام کار:

 -1حتی االمکان زیور آالت،پول و سایر اموال قیمتی بیمارقبل از بستری در بخش و یا پس از ورود به بخش ،توسط خود بیمار تحویل
همراهش گردد
 -2اگر بیمار ه مراه نداشت ،و یا امکان جدا کردن طال از بیمار ممکن نبود(مثال النگو تنگ باشد)،طال و اموال قیمتی بیمار تحویل پرستار
مسئول بیمار گردد و فرم "نگهداری اموال" ،در بخش توسط پرستار تکمیل گردد
-3گزارش اشیا قیمتی بیمار در کاردکس و پرونده بیمار ثبت گردد
-4اموال بیمار ز مان ترخیص به وی و یا در صورت صالحدید بیمار و با تایید خود بیمار به همراه وی تحویل گردد و فرم نگهداری اموال
توسط بیمار امضا شود
-5جهت حفاظت از مدارک و مستندات پزشکی که بیمار از قبل با خود به همراه دارد و مربوط به بیمارستان حافظ نمی باشد،می بایست
پزشک اطالعات الزم را در برگ هیستوری وارد نموده  ،سپس اصل مستندات به بیمار تحویل گردد و یا اینکه کپی برگ در پرونده بیمار
نگهداری و اصل آن به بیمار برگردانده شود
-6در صورت فوت ب یمار،پرستار با هماهنگی مسئول حراست و سوپروایزر،اموال بیمار با بررسی مشخصات شناسایی همراه بیمار،اموال قیمتی
وی را به اولیا دم تحویل دهد و در گزارش پرستاری قید نماید
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روش اجرایی  :حفظ محرمانگی و تعیین سطح دسترسی افراد مجاز به اطالعات بیماران
هدف:

 حفظ اسرار و اطالعات پزشکی بیماران در برابر دسترسی های غیر مجاز افزایش رضایتمندی بیماران رعایت منشور حقوق بیماردامنه :واحدهای درمان -واحد حسابداری و ترخیص  -واحد مدارک پزشکی
تعاریف:

اطالعات محرمانه  :اطالعاتی است که در طول مدت درمان از ارتباط محرمانه بین بیمار و متخصصان مراقبت بهداشتی منشا می گیرد.
پرسنل مجاز به استفاده از پرونده در محیط بیمارستان  :پرسنل حسابداری ،کارشناسان بیمه  ،واحد رسیدگی به شکایات  ،مسئولین کمیته
های بیمارستانی و پرسنل درمانی و پزشکان می باشند
افراد مجاز از طرف بیمار  :افرادی که بیمار شخصا اعالم می دارند که می توانند به اطالعات بیمار دسترسی داشته باشند
منابع/مراجع :

 قوانین و مقررات بیمارستان -دستورالعمل شرایط واگذاری اطالعات پرونده پزشکی بیمار برای استفاده کنندگان مجاز  -کمیته تخصصی مدارک پزشکی

شیوه انجام کار(چه فعالیتی ،چه زمانی  ،در چه محلی و توسط چه کسی انجام می شود ) :

-1پرسنل بخش های بستری  ،هیچگونه اطالعاتی را درمورد بیماری بیمارشان به افراد همراه بیمار نمی دهند به جز مواردی که
پزشک معالج تایید می کندکه به همراه درجه یک بیمار اطالع داده شود.
 -2صرفا در مواردزیر مسئول بخش می تواند اطالعات پرونده را بدون اخذ رضایت بیمار واگذار نماید:
 لزوم بررسی مستندات پرونده توسط کمیته های بیمارستان)مانند کمیته های رسیدگی به شکایت،کنترل عفونت ،مرگ
ومیر،ایمنی بیمار و(...
 در فوریتهای پزشکی برای ارزیابی مراقبت پزشکی

 برای صدور رأی در مراجع قانونی و دادگاهها
 -3پرسنل ترخیص وحسابداری رعایت اطالعات محرمانه بیمار را می نمایند و فقط اطالعات هویتی مانند نام ونام خانوادگی بیمار
رادرصورت لزوم اعالم می نمایند.
درخواست کتبی توسط ریاست
 -4درمواردی که اطالعات برای بیمه ها وپزشک قانونی باشد نیاز به اجازه پزشک معالج و بیمارنمی باشد و
 3از 5
ومدیریت بیمارستان تایید و به واحد مدارک پزشکی ارسال ومدارک پزشکی کپی برابربااصل به اداره مربوطه ارسال می گردد.
 -5مسئول بخش در خصوص محرمانه بودن مستندات پرونده بیمار و اینکه تنها گیرنده خدمت  ،گروه درمانی ،افراد مجاز از طرف بیمار و
افرادی که به حکم قانون مجاز تلقی می شوند می توانند به اطالعات دسترسی داشته باشند را به بیمار اطالع رسانی می نماید.
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 -6منشی بخش نیز پس از تایید مسئول بخش مبنی بر اعالم رضایت بیمار جهت ارائه پرونده به همراه ،کپی مدارک مورد نیاز پرونده را
تهیه و به همراه بیمار ارائه می کند.
 -7مسئول بخش جهت محرمانه ماندن علت بستری بیمار بیماریهای بخش خود را کد بندی نموده و از نوشتن نوع بیماری در کارت
باالی سر یا پشت درب اتاق بیماران خودداری می نماید .
 -8پرونده های بیماران در بخش ها و مدارک پزشکی در محلی محفوظ و دور از دسترس مراجعین قرار دارد.
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روش اجرایی  :نحوه ی ارائه خدمت به بیماران مجهول الهویه
هدف:

-

جاری سازی قوانین جاری اجتماعی

-

پیشگیری از بروز تبعات قانونی برای کارکنان

-

احقاق حق بیمار و حل مشکالت بیماران

دامنه :بخش های درمانی -پذیرش -حراست -واحد حامی بیمار
تعاریف-:

منابع/مراجع  :قوانین و مقررات بیمارستان
شیوه انجام کار(چه فعالیتی ،چه زمانی  ،در چه محلی و توسط چه کسی انجام می شود ) :

 -1بیمار مجهول الهویه توسط پرسنل پذیرش بستری می گردد و مشخصاتی که از وی موجود است وارد سیستم می شود
-2عنوان مجهول الهویه در پرونده ی بیمار توسط پرسنل مسئول بیمار و یا اینچارج ثبت می گردد
-3با هماهنگی مسئول واحد حامی بیمار (در روز غیر تعطیل و صبح ها) و یا سوپروایزر در سایر اوقات به پلیس  110اطالع داده می شود
-4با حضور سوپر وایزر،واحد حامی بیمار،مسئول حراست صورتجلسه ی حضور بیمار مجهول الهویه در بیمارستان تنظیم می گردد
-5با هماهنگی مسئول واحد حامی بیمار،اقدامات الزم برای انتقال بیمار به بهزیستی انجام می شود
 -6پرسنل در صورت فوت بیمار مجهول الهویه با هماهنگی سوپروایزر با مرکز پزشکی قانونی ارتباط برقرار نبوده و فوت بیمار را جهت هر
گونه اقدام مقتضی اطالع می دهد
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عنوان:نحوه گفتن خبر بد
دامنه کاربرد  :واحد های درمانی
تعاریف
 خبر بد  :عبارتست از هر گونه اطالعاتی درباره بیماری بیمار كه در عرف جامعه و از منظر بیمار خبریناگوار تلفنی گردد .
 پرسنل و پزشک واجد شرایط  :افرادی كه اطالع كامل از وضعیت بیمار و روند درمان بیمار دارند .هدف :
 جلوگیری از بروز بحران در بیمار وهمراه وی رضایت بیمار و ارباب رجوعمسئول پاسخگویی :مسئول بخش و یا یکی دیگر از افراد آگاه تیم درمان كه توان بهتری در اجرای این وظیفه
داشته باشد .
روش نظارت :مشاهده و راند و مصاحبه
امکانات و تسهیالت مورد نیاز  :دستورالعمل انتقال خبر بد .
روش اجرایی :
مسئول هر بخش یک اتاق در بخش با شرایط ذیل جهت برگزاری جلسه گفتن خبر بد آماده نموده و به پرسنل و
پزشکان بخش اطالعا رسانی می نماید :
 دارای صندلی راحت جهت نشستن به تعداد حاضرین فضای اتاق مذكور دارای حریم مناسبی باشد بنحوی كه محرمانگی اطالعات ذكر شده در این جلسه حفظشود .
 محل تردد پرسنل نباشد . محل قرار گرفتن تلفنی كه دیگران باید به آن پاسخ دهند نباشد . فضای اتاق صمیمانه  ،غیر رسمی یا نیمه رسمی باشد .67
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 تجهیزات الزم جهت اقدام در صورت بروز واكنش های فیزیولوژیک احتمالی همچون غش كردن مریض و ....در محیط موجود باشد .
 بهتر آن است انتقال خبر بد توسط پزشک مسئول بیمار كه آگاه ترین فرد تیم درمان می باشد به بیمار یاهمراه ایشان صورت گیرد و در صورت عدم حضور پزشک  ،این مسئولیت به دستیار ایشان یا با سابقه ترین
پرستار حاضر در بخش كه می تواند پاسخگوی سواالت درباره سیر بیماری و برنامه آینده درمانی باشد
تفویض می گردد .
 فرد مسئول جت گفتن خبر بد در خصوص بیماری و عوارض آن  ،بیمار یا همراه ایشان را به اتاق مناسبهدایت نموده و با حفظ خونسری و ضمن احترام به عقاید و ارزش های وی در خصوص بیماری و روند آن
اطالعات الزم را به بیمار ارائه می نماید  .در صورت ارائه اطالعات به خانواده یا همراه بیمار الزم است
اسرار شخصی بیمار محرمانه حفظ گردد و در صورت تمایل بیمار و با رضایت ایشان اطالعات به اعضاء
خانواده یا سایر همراهان ارائه گردد .
 در صورتیکه بیمار ظرفیت تصمیم گیری درباره بیماری خود را نداشته باشد یعنی صرفاً در شرایط اختاللهوشیاری بیمار  ،حمله حاد سایکوز و نیز در بیماران عقب مانده ذهنی و كودكان زیر سن قانونی  ،ولی
قانونی او در جریان امور قرار می گیرد  .بعالوه بیماران واجد ظرفیت نیز می توانند در صورتیکه خود تمایل
داشته باشند حق دانستن خبر بد مرتبط با بیماری خود را به دیگران واگذار نمایند .
 جهت گرفتن خبر فوت بیمار فرد مسئول (پزشک معالج بیمار  ،دستیار ارشد ایشان و یا با سابقه ترین پرستارحاضر در بخش )در زمانیکه همراه در بخش حضور دارد همراه متوفی را به اتاق مناسب هدایت نموده و با
پیش بینی های الزم بر اساس فرهنگ  ،میزان استرس و  ......ضمن ابراز همدردی هبر فوت بیمار را به
همراه ایشان ارائه می نماید .
 در شیفت های شب یا در زمانیکه همراه در بخش حضور ندارد در صورتیکه فرد مشخصی از خانواده شمارهتماس خود را در اختیار بخش قرار داده تا در موارد ضروری و فوری به ایشان اطالع داده شود  ،فرد مسئول
به آن شماره و در غیر این صورت به شماره ثبت شده در پرونده تماس گرفته و از ایشان درخواست می
نماید فردی مطمئن در اولین فرصا ممکن در بیمارستان جهت انجام امور مربوطه حاضر شود .
 فرد مسئول خبر فوت بیمار را به هیچ عنوان به صورت تلفنی به خانواده و همراه ایشان اطالعا نمی دهند . پس از حضور همراه متوفی در بیمارستان مسئول گرفتن خبر فوت  ،ایشان را به اتاق مناسب هدایت وضمن كسب اطمینان از آمادگی روحی و جسمی مراجعه كنند  ،خبر فوت را ضمن ابراز همدردی به ایشان
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داده و فضا و امکانات الزم را جهت ابراز احساسات و گریه و شیون بنا بر فرهنگ فرد فراهم می نماید به
نحویکه تا حد امکان نظم بیمارستان بهم نخوره و سایر بیماران و همراهان تحت تاثیر حداقل قرار گیرند .

منابع و مراجع :
– Ethical issues in cancer patient care second edition – peter Angelo s
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باآرزوی شفای عاجل برای تمام بیماران

امید واریم با ارائه خدمات توانسته باشیم موجبات رضایت شما عزیزان را فراهم نماییم .
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