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 بیمارستان سطح در خدمت گیرندگان هدايت و راهنمايی عنوان خط مشي:

 

 :) هدف وسياست (بيانيه 

اصول ايمنی  به توجه باو مراجعین   بیماران رضايت اينكه يكی از اهداف كالن بیمارستان افزايش منشور حقوق بیمار و با توجه به

 و مراجعین با محترمانه و صمیمانه ارتباطی با هدف برقراری ،بیماران می باشد  سواالت و ابهامات به كافی و موثر پاسخگويی بیمار ، 

 اين خط مشی تدوين شده است. رسانی اطالع و عمومی آموزش طريق از جامعه سالمت ارتقای برنامه های از حمايتبیماران و
 تعاريف :

  

 بیمارستانكلیه بخشهای  :كاربرد دامنه بیمارستانشاغل در ركنان اك صاحبان فرايند:

  

  مسئول حقوق گیرنده خدمت :فرد پاسخگو  همراهان، كاركنان بیماران، ذينفعان:

  

 نحوه نظارت بر اجراي خط مشي و روش:

 مشاهده ، مصاحبه ، كنترل مستندات:

بر روند اجرای اين خط مشی نظارت می نمايند و طی بازديد های خود درصورت نیاز نسبت به انجام  خدمتمسئول حقوق گیرنده 

 مداخله و يا اقدام اصالحی الزم اقدام می نمايند. 
 

 روش اجرا )مسوول انجام كار،زمان،مکان،.......(:

 ی دهد.پذيرش، در زمان پذيرش، اطالعات اولیه را در اختیار بیمار قرار مسئول م .1

ه راهنمايی بیشتر، وی را به واحدهای مرتبط اعم از مالی ،درمانی و اداری پذيرش در صورت نیاز مراجعه كننده ب مسئول .2

 می نمايد. مراجعین ارجاع

سوال داشته باشد وی راراهنمايی و بیمه ها و در صورت نیاز به مددكاری ، در صورتیكه بیمار در خصوص هزينه درمان  مالیواحد  .3

 نمايد. می

 ، به سواالت بیمار راجع به خدمات ارائه شده در بیمارستان،  پاسخ می دهد. درمان واحد  .4

ها و بیمارستان قوانین و آموزشهای مرتبط با افزايش ايمنی  پرستار در حین پذيرش بیمار در بخش، خدمات قابل دسترسی در بخش .5

 .ثبت می نمايد آموزش در فرم را برای بیمار توضیح داده و

 می كند. بیمارستان را در اختیار بیمار قرار داده و راهنمای استفاده از آن را برای وی بیان های پمفلت ، بخش سئولم .6

درمانی و... توسط -اطمینان از حفظ حريم خصوصی بیمار به بیماران و ساير مراجعین ؛ در صورت انجام پروسیجرهای تشخیصی .7

 كادر هم جنس انجام خواهد شد.

اطالع رسانی در خصوص فرايند رسیدگی به شكايات و پیگیری و پاسخدهی تلفنی يا حضوری توسط كادر مرتبط حتی پس از  .8
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 ترخیص.

احد های پذيرش، ومسئول حقوق گیرنده خدمت بر وجود و بروز رسانی تعرفه های اعمال جراحی شايع و هتلینگ در  .9

 نظارت می نمايد. ترخیص و سالن های اصلی انتظار مراجعین، حسابداری

مسئول حقوق گیرنده خدمت بر وجود و كارايی تابلوها و خطوط راهنما در هدايت مراجعین نظارت نموده و در صورت نیاز به  .10

 و كمیته اخالق پزشكی پیگیری می نمايد. رياستفتر داقدام اصالحی، موارد را از طريق 

سالمت مراجعین رادر سالن های اصلی انتظار مراجعین ارائه  مسئول آموزش همگانی به صورت دوره ای آموزش های ارتقای .11

نموده و در صورت نیاز افراد به راهنمای بیشتر، نسبت به  برگزاری كالس های گروهی)حسب شرايط و امكانات موجود 

 بیمارستان( اقدام می نمايد.

 مرتبط با ارتقای سالمت نظارت می نمايد.مسئول آموزش بر دسترسی آزاد افراد حاضر در سالن های انتظار به مطالب علمی  .12

جهت پخش فیلم ها و تصاوير آموزشی در مانیتور  ITمسئول آموزش همگانی نسبت به انجام هماهنگی های الزم با واحد  .13

 های موجود در سالن انتظار اقدام می نمايد.

اقدام اصالحی  بهبود را در كمیته های كلیه افراد ذينفع در فرآيند راهنمايی و هدايت گیرندگان خدمت، موارد نیازمند  .14

سنجش و پايش كیفیت و اخالق پزشكی مطرح و كمیته های مذكور نسبت به برنامه ريزی و ارتقای وضعیت موجود اقدام 

 می نمايند.

 كلیه پرسنل ملزم به راهنمايی و هدايت صمیمانه و محترمانه مراجعین بیمارستان می باشند. .15

 .بیمار( به صورت تلفنی و حضوری پاسخگوی تمام مراجعین می باشد واحد آموزش همگانی )آموزش .16

 آموزش های ارتقای سالمت برای تمام مراجعین رايگان می باشد. .17

 آموزش حین ترخیص و اطمینان از دريافت میزان كافی اطالعات در خصوص مراقبتهای پس از ترخیص. .18

 ادر درمانی.آگاهی رسانی به بیمار در مورد حق انتخاب پزشك معالج و ك .19

 آموزش به بیمار در مورد داشتن حق محرمانگی. .20

 آموزش در خصوص نحوه دسترسی به مستندات و پرونده پزشكی و پاسخهای پاراكلینیكی معوقه در حین ترخیص. .21

اطمینان از حصول آگاهی كاغی در خصوص نحوه مراجعه در صورت بروز عوارض و حضور همیشگی كادر درمان جهترفع  .22

 مانی و آموزشی.نیازهای در
 

 امکانات: : / مراجع منابع

 نیروی انسانیمنابع مالی ،  

استانداردهای اعتباربخشی، ويراش سوم، فصل مراجع: 

 رعايت حقوق گیرندگان خدمت
 

 

  پمفلت ، تلفن
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 امضاء سمت نام و نام خانوادگي 

 تهيه كنندگان

  مدير بیمارستان قلی پورخانم 

 خانم رابط
 مديردفتر پرستاری

 

 خانم  مشكاتی
 

  مسئول محور حقوق گیرنده خدمت

   یآموزش سوپروايزر  كريم جانیخانم  

 خانم شفیعی
 

  مسئول پذيرش

 خدايیآقای 

 

  مسئول حراست

 خانم سعادتی

 

  نماينده سرپرستاران

  معاون درمان بیمارستان آقای دكتر عسگری تأييد كننده

  رئیس بیمارستانمسئول فنی /  آقای دكتر كريمی ابالغ كننده


