 قوانين پذيرش وبستري بيمار: -1بيمه هاي طرف قرارداد بيمارستان شامل  :بيمه اجتماعي ،خدمات درماني  ،نيروهاي مسلح  ،بيمه سالمت  ،ايرانيان  ،روستايي ،كميته امداد،
هواپيمايي ،شركت نفت ،بيمه ايران  ،بانك ها
 -2مدارك مورد نياز در زمان پذيرش شامل :شناسنامه وكارت ملي بيمار  ،دفترچه بيمه معتبر ،شناسنامه و كارت ملي همسر بيمار( جهت بيماران
زايمان و سزاريني ) ،دستور كتبي پزشك معالج جهت بستري با تاريخ معتبر
 -3جهت پذيرش افراد زير سن قانوني (كمتر از  11سال ) حضور پدر يا قيم قانوني همراه با مدرك شناسايي معتبر الزامي مي باشد.
 -4جهت انجام هرگونه عمل جراحي زنان از قبيل (بستن لوله  ،هيستركتومي  ،سزارين و )...حضور همسر و همچنين همراه داشتن شناسنامه بيمار
و همسر الزامي مي باشد ،درصورت عدم حضور همسر ارائه اجازه محضري همسر الزامي است.
 -5جهت انجام هرگونه عمل زيبايي براي خانمها  ،حضور همسر همراه با كارت شناسايي معتبر (شناسنامه بيمار و همسر) الزامي مي باشددر غير
اينصورت از پذيرش بيمار معذوريم.
 -6در صورت داشتن بيمه تكميلي  ،برگه بستري و دفترچه بيمه خود را كپي نموده و به پذيرش تحويل دهيد تا با زدن مهر بيمارستان بتوانيد در
اسرع وقت جهت گرفتن معرفي نامه از بيمه تكميلي خود اقدام نماييد.
 -7در صورت نداشتن هيچ گونه بيمه اي  ،داشتن كارت شناسايي عكسدار معتبر الزامي مي باشد.
 -1ارائه فرم ارجاع براي پذيرش بيماراني كه تحت پوشش بيمه روستايي مي باشند الزامي است.
 -9مسئوليت اموال و وسايل با خود بيمار و همراهان آنان بوده و بيمارستان در اين خصوص هيچگونه مسئوليت و تعهدي ندارد.

 -1منشور حقوقي بيمار در تمامي بخشهاي مركز موجود ميباشد لطفأ آن را مطالعه فرمائيد و با حقوق خود آشنا شويد.
 -2لطفأ سكوت ر ا رعايت فرمائيد و به خاطر داشته باشيد كه با همكاري و بردباري و ايجاد نظم و آرامش  ،رسيدگي به امور شما سريعتر مقدور مي
شود.
 -3لطفأ تلفن همراه خود را در وضعيت سكوت ) )silentقرار دهيد.
 -4پس از بستري لوازم شخصي شامل ( لباس بخش،دمپايي،ليوان،حوله،مسواك وغيره) در قالب ساك بيمار به شما ارائه مي گردد.
 -5از تردد بي مورد در راهروهاي بخش خودداري فرماييد.
 -6پله هاي خروج اضطراري در انتهاي بخش جهت خروج در مواقع بحراني و اضطراري واقع شده است.
 -7بدون اطالع پرستار خود ،از بخش خارج نشويد.
 -1جهت احضار پرستار در مواقع ضروري مي توانيد از زنگ اخبار كه در باالي تختها نصب شده است استفاده نمائيد.
 -9نوع رژيم غذايي بيمار توسط پزشك تجويز مي شود؛ سرو صبحانه از ساعت  5/33تا  ،6/33ناهار از ساعت  11/33تا  12/33و شام از ساعت
 6تا  7شب مي باشد.

 -13نگهداري اشياء گران قيمت شخصي در بخش ممنوع است و بيمارستان در صورت مفقود شدن آنها مسئوليتي تقبل نمي نمايد.
 -11درتمامي بخش هاي بيمارستان تلفن درون شهري به صورت رايگان جهت استفاده شما تهيه شده است.
 -12لطفأ نظافت را در داخل بخش و سرويسهاي بهداشتي و حمام رعايت فرماييد.
 -13از همراهان خود بخواهيد از ازدحام جلوي درب هاي ورودي و خروجي خودداري نمايند تا مانع ورود و خروج بيماران بدحال نشوند.

 -1اجازه حضور همراه فقط در بخش هاي غير ويژه با دستور پزشك معالج ميسر بوده و براي هر بيمار حداكثر يك همراه مي تواند حضور داشته
باشد كه بايد همراه بيمار حتمأ هم جنس وي باشد.
 -2لطفأ در برقراري نظم و آرامش  ،با انتظامات و نگهباني بيمارستان ،همكاري فرماييد.
 -3كشيدن سيگار در تمام بخشهاي بيمارستان ممنوع است.
 -4حضور همراه فقط بر بالين بيمار مجاز است لذا از تردد در راهروها خودداري نمائيد.
 -5ورود و خروج هرگونه ابزار پزشكي و استفاده از آن تحت هرعنوان توسط هر فردي خارج از كار باليني بيمارستان غير مجاز است.
 -6حضور همراه از ساعت  7صبح تا  2بعداز ظهر در داخل بخش ممنوع است.
 -7از دست زدن به سرم بيمار و كم و زياد كردن آن و يا تماس با ساير وسايل تيز و برنده اكيدأ خودداري فرمائيد.
 -1از كليه همراهان محترم تقاضا مي شود به دليل رعايت بهداشت فردي و جلوگيري از انتقال بيماري به محيط خانه  ،از نشستن روي تخت بيمار
خودداري كرده و تمامي وسايل شخصي خود شامل ( مسواك  ،حوله  ،ليوان  ،دمپايي و)...
 -9از دادن غذا به بيماران بدون هماهنگي با پرستاران بخش ،اكيدأ خودداري فرمائيد در صورت تمايل به آوردن غذا از خارج از بيمارستان حتمأ
با اجازه و هماهنگي مسئول بخش اقدام نمائيد.
 -13جهت انجام فرايض ديني در هر ساعت از شبانه روز مي توانيد به نمازخانه بيمارستان واقع در محيط بيمارستان مراجعه نماييد.
 -11ساعت مالقات با بيماران بستري همه روزه از ساعت  15لغايت  16بعدازظهر مي باشد.
 -12مالقات در بخش هاي ويژه به صورت محدود و با شرايط خاص تعريف شده امكان پذير مي باشد در اين رابطه هماهنگي با مسئول شيفت
الزامي است در غير اينصورت پس از بستري شدن بيمارتان در بخش هاي ويژه  ،با ارائه شماره تلفن تماس به بخش  ،بيمارستان را ترك نمائيد .در
صورت نياز به حضور شما ،از طريق تلفن با شما تماس گرفته خواهد شد.
 -13از پرداخت هرگونه وجه نقد به غير از سيستم (سامانه ) صندوق بيمارستان خودداري نمائيد.
 -14ا زآوردن دوربين عكاسي و فيلم برداري و وسايل صوتي تصويري به داخل بخش ها  ،خودداري نمائيد.
 -15به منظور سرويس دهي مطلوب درماني و تأمين آسايش بيماران همكاري الزم را با عوامل انتظامات مبذول فرمائيد.
 -16بيمارستان فاقد امكان پارك خودروي بيمار است لذا لطفاً از پارك اتومبيل در محوطه بيمارستان خودداري فرماييد.
 -17دقت نمائيد زباله هاي معمولي و غير عفوني در سطل زباله آبي رنگ و زباله هاي آلوده در سطل بزرگ زرد رنگ قرار بگيرد.
 -11به منظور جلوگيري از آسيب هاي احتمالي به بيمار خود از دستكاري تجهيزات پزشكي و تأسيساتي اجتناب كرده و در صورت ايجاد هرگونه
اختالل يا مشكل به مسئول بخش اطالع دهيد.

 -19توري پنجره ها براي جلوگيري از ورود حشرات تعبيه شده است لطفاً اقدام به باز كردن آن نفرمائيد.
 -23در استفاده از سرويسهاي بهداشتي ضمن رعايت نظافت دقت فرمائيد تا شيرهاي آب باز نماند و شلنگها در جاي خود قرار گيرند.
 -21از استفاده نمودن از زيرانداز ،برپانمودن چادر  ،استفاده از قليان و ...در محوطه بيمارستان جداً خودداري نمائيد.

 -1ترخيص بيماران پس از ويزيت توسط پزشك معالج و ثبت دستور ترخيص امكانپذير مي باشد.
 -2هنگام ترخيص در دست داشتن دفترچه بيمه ،شناسنامه يا كارت ملي  ،الزامي مي باشد.
 -3جهت تسريع در امور ترخيص خواهشمند است به تاريخ اعتبار و انقضاي دفترچه بيمه خود توجه نمائيد.
 -4جهت انجام امور مربوطه به ترخيص مي بايست همراه بيمار مراجعه نمايد .لذا قبل از ترخيص همراه خود را مطلع نمائيد.
 -5در صورتي كه درمان شما نياز به پيگيري هاي بعدي داشته باشد  ،پرستار بخش زمان مراجعه به درمانگاه را به شما اعالم خواهد نمود.
 -6آموزشهاي الزم در مورد مراقبتهاي پس از ترخيص ( از جمله نحوه فعاليت  ،مراقبت از زخم  ،مصرف دارو ،رژيم غذايي و )...توسط پزشك يا
پرستار به شما ارائه خواهد شد.
 -7جهت ترخيص به موقع از بخش خواهشمند است هزينه درمان را به موقع آماده نمائيد.
 -1ترخيص بيماران از بخش هاي بستري پس از تصويه حساب بالمانع خواهد بود.
 -9در خصوص بيماراني كه بيمه هستند  ،حتماً مي بايست بيمار توسط كارشناس بيمه مربوطه رؤيت گردد و فرم تأييديه بيمه در پرونده بيمار ضميمه
گردد تا پرونده با بيمه محاسبه شود.كارشناسان بيمه در طبقه چهارم از ساعت  1الي  12صبح حضور دارند ؛ بيماراني كه توسط كارشناس بيمه رؤيت
نشوند ،ترخيص آنها به صبح روز بعد پس از رؤيت كارشناس موكول خواهد شد .لذا د رزمان پذيرش حتماً دفترچه را به مسئول پذيرش تحويل دهيد تا
به مشكل برخورد نكنيد.
 -13در صورت داشتن هرگونه شكايت ضمن مطالعه فرآيند رسيدگي به شكايات ...............

