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بیانیه خط مشی:
نظر به لزوم راهنمايي و هدايت گيرندگان خدمت درباره ي دسترسي به خدمات،فضاهاي فيزيكي مورد نياز ،خدمات جنبي و رفاهي در بيمارستان ،سياست
هاي زير در اين باره اتخاذ گرديده است:
-1كليه پرسنل ملزم به راهنمايي و هدايت صميمانه و محترمانه مراجعين بيمارستان مي باشند.
-2واحد آموزش همگاني (آموزش بيمار) به صورت تلفني و حضوري پاسخگوي تمام مراجعين مي باشد.
-3آموزش هاي ارتقاي سالمت براي تمام مراجعين رايگان مي باشد.
-4مسيرهاي دسترسي به تمام مناطق مجازبراي مراجعين بيمارستان ،مشخص و باز مي باشد.
 -5هرنوع تغيير كاربري و انسداد مسيرهاي عبور و مرور مراجعين منوط به تعيين محل جديد و مسير دسترسي مي باشد.
-6بروشور راهنماي بيمارستان منبع اصلي راهنماي بيماران مي باشد.
-7واحد حقوق گيرنده خدمت متولي اصلي تسهيل راهنمايي و هدايت گيرنده خدمت در بيمارستان مي باشد.
-8آگاهي و دانايي حق تمام مراجعين بيمارستان مي باشد.
تعاریف- :
روش اجرایی:

انجام دهنده

مرحله فعالیتی که باید انجام شود
1

در زمان پذيرش ،اطالعات اوليه را در اختيار بيمار قرار مي دهد.

متصدي پذيرش

2

ر صورت نياز مراجعه كننده به راهنمايي بيشتر ،وي را به واحد اطالعات مراجعين ارجاع مي نمايد.

متصدي پذيرش

3

در صورتيكه بيمار در خصوص هزينه درمان سوال داشته باشد وي راراهنمايي مي نمايد.

واحد اطالعات مراجعين

4

به سواالت بيمار راجع به خدمات ارائه شده در بيمارستان ،پاسخ مي دهد.

واحد اطالعات مراجعين

در حين پذيرش بيمار در بخش ،خدمات قابل دسترسي در بخش را براي بيمار توضيح داده و در فرم آموزش

پرستار

5
6

ثبت مي نمايد.
پمفلت منشور حقوق بيمار و پمفلتهاي آموزشي الزم را را در اختيار بيمار قرار داده و راهنماي استفاده از آن

منشي بخش

را براي وي بيان مي كند.
در صورت نياز به استفاده از خدمات نهادهاي حمايتي ،هماهنگي الزم را براي وي انجام مي دهد.

7

مددكار بيمارستان با
همكاري مسئول آموزش
همگاني
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بر وجود و بروز رساني تعرفه هاي اعمال جراحي شايع و هتلينگ و ويزيت پزشكان در واحد هاي پذيرش،

8

مسئول حقوق گيرنده خدمت

حسابداري ترخيص و سالن هاي اصلي انتظار مراجعين نظارت مي نمايد.
بر وجود و كارايي تابلوها و خطوط راهنما در هدايت مراجعين نظارت نموده و در صورت نياز به اقدام

9

مسئول حقوق گيرنده خدمت

اصالحي ،موارد را از طريق ذفتر بهبود كيفيت و كميته اخالق پزشكي پيگيري مي نمايد.
آموزش هاي ارتقاي سالمت مراجعين رادر سالن هاي اصلي انتظار مراجعين به صورت دوره اي ارائه نموده و مسئول آموزش همگاني

10

در صورت نياز افراد به راهنماي بيشتر ،نسبت به برگزاري كالس هاي گروهي(حسب شرايط و امكانات
موجود بيمارستان) اقدام مي نمايد.

11
12

بر دسترسي آزاد افراد حاضر در سالن هاي انتظار به مطالب علمي مرتبط با ارتقاي سالمت نظارت مي نمايد.

مسئول آموزش

نسبت به انجام هماهنگي هاي الزم با واحد  ITجهت پخش فيلم ها و تصاوير آموزشي در مانيتور هاي موجود مسئول آموزش همگاني
در سالن انتظار اقدام مي نمايد.
موارد نيازمند اقدام اصالحي بهبود را در كميته هاي سنجش و پايش كيفيت و اخالق پزشكي مطرح و كميته كليه افراد ذينفع در فرآيند

13

راهنمايي و هدايت

هاي مذكور نسبت به برنامه ريزي و ارتقاي وضعيت موجود اقدام مي نمايند.

گيرندگان خدمت،
منابع :تجربيات بيمارستان

امکانات و کاکنان مرتبط :پمفلت ،خطوط راهنما ،تابلو هاي راهنما ،واحد اطالعات ،واحد رعايت حقوق گيرندگان خدمت
تهیه کنندگان
سمت و امضا

نام و نام خانودگی

تایید کنندگان
نام و نام

سمت و امضا

ابالغ کننده
نام و نام خانوادگی

سمت و امضا

خانوادگی

نجمه جندقي جعفري

مسئول رعايت حقوق گيرندگان

محمد الهي پور

مدير پرستاري

خدمت
مريم مظاهري

سوپروايزر ارشد

مرضيه شاهعلي

سرپرستار بخش داخلي جراحي مردان

شريعت كنگرلو

مسئول آموزش همكاني

هادي كريمي

2

مدير بيمارستان

دكتر انوشيروان

رئيس

صادقي

بيمارستان

