
 

 هب انم آرام دلها
 همراه محترم:

آگاهی از مطالب کتابچه راهنما جهت تسهیل در ایام بستری 

 بیمار و جلوگیری از اتالف وقت همراهان محترم

 .موثر خواهد بود 

 

 با سکوت،آرامش را

 به بیماران هدیه دهیم.
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اعتبار   واحد بهبود کیفیت و

 گیرنده خدمت بخشی حقوق



 

 

 

 

 

 

 

 رسالت بیمارستان:
 تخت فعال  57 و  تخت مصوب 75این بیمارستان با ظرفیت 

 رشته تخصصی ضمن بهره گیری از کارکنان مجرب،  7در 

 پزشکی ایمن و جهیزاتتمتعهد و 

 ؛ بدون وابستگی به کمک های مالی دولت 

 به ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مراجعه کنندگان ملزم خود را 

 .طبق تعرفه مصوب می داند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

اعتبار   کیفیت و واحد بهبود

 گیرنده خدمت بخشی حقوق



 

 

 

 

 

 

 

 

حاصل شده برای ما ق خدمت به شما عزیزان به لطف خداوند توفی

می دانیم رضایت  است ، ضمن مباهات بر این اعتماد، وظیفه خویش

و در حد امکانات خاطر شما و همراهان ارجمند را به نحو شایسته 

شما لطف ن مهم با عنایات الهی و ـفراهم نماییم، کسب ایموجود 

ی داریم بدون مجددا اعالم مد.شد ــواهــخـرواران میسـزرگـب

و با هزینه های پرداختی شما و برخورداری از کمک های دولتی 

 خیرین اداره می شود.
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اعتبار   واحد بهبود کیفیت و

 گیرنده خدمت بخشی حقوق



 

 

 بیمار محترم:

استت  دضمن خوشامدگویی و با تقدیم صمیمانه ترین سالم ها خواهشمن

در طول ایام بستری به نکات مشروحه زیر توجه نموده و در صورت تمایل 

 .وط عمل نماییدبه توصیه های مرب

در صورت داشتن هر گونه دفترچه خـدمات درمـانی حتمـا رن را در  -1

انجـام رن تشکیل پرونده  سزمان بستری تحویل پذیرش دهید تا بر اسا

 .شود

پس از تعیین اتاق و تخت چنانچه با هر کمبـود یـا مشـکلی مواجـه  -2

ع وقـت اعالم نمـوده تـا در اسـر بخشمسئول به  شدید مراتب را سریعاً

 نسبت به رفع رن اقدام گردد.

 210برنامه غذایی بیمارستان را می توانید از طریـق شـماره داخلـی  -3

 جویا شوید.

برای انجام فرایض دینـی در هـر سـاعت شـبانه روز مـی توانیـد بـه  -4

 هیئت مراجعه فرمایید. -مردان -نمازخانه واقع در بخش زنان
 

خصوصاً در اتاق بیمار ان استعمال دخانیات در محیط بیمارست -5

 .ممنوع است

مـی  10:30الـی  9:30ساعات مالقات بیماران همـه روزه از سـاعت  -6

 سال به بخش ممنوع می باشد. 12ورود اطفال زیر.باشد

مسئولیت امـوال و وسـایل بـا خـود بیمـار و همراهـان رنـان بـوده و   -7

 بیمارستان در این خصوص هیچ گونه تعهدی ندارد.
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اعتبار   واحد بهبود کیفیت و

 گیرنده خدمت بخشی حقوق



 

 

محــیط  رد ر راسـتای رعایــت مطلـوب بهداشــت و کنتـرل عفونــتد -8

کاله یکبار مصرف  بیمارستان جهت انتقال بیماران به اتاق عمل از گان و

 استفاده می گردد.

به منظور رعایت مطلوب بهداشـت در ورودی بیمارسـتان و راهـروی  -9

 دسـتکننـده بخش های بستری و اتاق بیماران محلول های ضدعفونی 

 جهت استفاده عموم نصب شده است. روش استفادهاه به همر

ستگاه پرستاری یسیستم ارتباط مستقیم بیماران از اتاق بستری با ا -10

در کلیه اتاقهـا تعبیـه گردیـده و شـما مـی توانیـد بـا اسـتفاده از زنـ  

 بخش برقرار نمایید. پرستارارتباط خود را با  احضارپرستار

بخش زایشگاه قـرار دارد و  وق عمل ها در طبقه دوم بیمارستان اتا -11

 ممنوع است. ها ورود همراهیان به این بخش
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اعتبار   واحد بهبود کیفیت و

 گیرنده خدمت بخشی حقوق



 

 

 

 

 پیگیری پس از ترخیص

  این مرکز در جهت پیگیری درمان و رفـاه حـال بیمـاران تـرخیه شـده 
روز پس از ترخیه ،از طریـق تمـاس تلفنـی توسـط کارشـناس  5الی 2

یگیری و راهنمایی های الزم را انجام می پرستاری ، وضعیت بیماران را پ
 دهد.

 

 

 

 دستبند شناسایی

دستبند شناسایی ارائه شده در بدو پذیرش، برای شناسایی دقیق بیماران 
   و اسـت شـدهی در کلیه مراحل درمان و پیشگیری از بـروز خطـا طراحـ

 دهد. شمی تواند سرعت و کیفیت خدمات را افزای

 لطفاً ی دستبند اطمینان حاصل نمائید.از صحت اطالعات ثبت شده بررو
از بدو پذیرش تا رخـرین لحظـه تـرخیه ، از دسـتبند شناسـایی خـود 

 خودداری نمائید.از دست نمودن رن   امراقبت و از جد
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 بیمار گرامی

در لحظات شیرین ترخیص ما را به خاطر امکانات محدود 

مئن باشید و خطاهای ناخواسته مورد عفو قرار داده و مط

که این مجموعه با خلوص نیت و انگیزه های عاطفی قصد 

خدمت به شما را داشته لیکن در جهت بهرره مدردی ا  

نظرات ار شمدد شما عزیزان فرر  هرای نظرسردجی ا  

بخش در  مان ترخیص در اختیار شما قرار  مسئولطریق 

داده می شود تا با ارائه رهدمودهای ال   و طرح معایب 

بیمارستان ما را در نیل به اهداف مقدس خود  اشکاالتو

 .یاری رسان باشید

 در بیمارستان به شرح زیر می باشد:امور بیماران  پیگیریفرآیند 

در ورودی هر بخش صندوق های انتقـادات و پیشـنهادات بـه  -1

همراه فرم های مربوطه نصب شده است که در صورت تمایل می 

ات یـا نظـرات خـود اسـتفاده توانید از فرم ها جهـت ارائـه شـکای

 فرمائید.

قبل از ترخیه برگه های نظرخواهی در اختیار شما قرار مـی  -2

گیرد با تکمیل فرم و ارائه نظرات خود مدیریت بیمارسـتان را در 

 فراهم روردن محیطی ایمن و قابل اعتماد یاری فرمایید.
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اعتبار   احد بهبود کیفیت وو

 گیرنده خدمت بخشی حقوق



 

 بیمار گرامی و همراهیان محترم:

بیمـاران جهـت انعکـاس  رپیگیری امـواحد راه های ارتباطی با و

سـر پیشنهادات ، انتقادات، نظرات و شکایات شما از طریق زیر می

 باشد: می

 42222832تلفن مستقیم:

 401داخلی  42221511 تلفن تماس:

 403داخلی  42221511سوپروایزر در شیفت عصروشب : تلفن تماس 

 09055462467  -  09922394687 :تماس های رضایت سنجی بیمارانشماره 

 09157996563   هیئت مدیره بیمارستان:پیامک جهت ارتباط با شماره 

 

     www.ghamarhospital.ir سایت بیمارستان:

 

بیمار ارائه مـی شـود شـایان  در مدت بستری فرم نظر سنجی بیمار:

ذکر است پس از وصول شکایت و نقطه نظرات بیمار به مسئول واحد 

پیگیری شکایات بالفاصله مراتب از طریق مسئول مربوطه پیگیـری و 

نتیجه بررسی تا زمان اعالم  شده به بیمار یا همراه مـنعکس خواهـد 

 شد.

از دستور  پس سیراجرایی پرونده بالینی بیمار در زمان ترخیص:

ترخیه توسط پزشک معالج روند اداری ترخیه رغاز می گـردد کـه 

ـــــر  ـــــر  زی ـــــه ش ـــــاز ب ـــــورد نی ـــــان م ـــــل و زم  مراح

 می باشد:

)در  تکمیل پرونده توسط پرستار بخش و کنتـرل اوراق مربوطـه: -1

 دقیقه( 60-30حدود
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اعتبار   واحد بهبود کیفیت و

 گیرنده خدمت بخشی حقوق

http://www.ghamarhospital.ir/


 

 

ویزیـت  علـتبیمـاران زایمـانی و سـزارینی ب روند ترخیهتذکر: 

 طوالنی تر خواهد بود.یون نوزادان و واکسیناس

ارسال پرونده از بخش به حسابداری توسط منشی بخش انجام  -2

 .می گیرد

برگه ی خروج از بخش پس از انجام مراحل ترخیه و تسویه  -3

همـراه بیمـار  حساب صادر می شود که بایـد درهنگـام تـرخیه

 باشد.

 دی که دارای دفترچه بیمه مـی باشـندر مورد بیماران  یادآوری:

حتما باید توسط کارشناسان ذیربط در روز بعـد از بسـتری  بیمار،

یید کارشـناس بیمـه ،بیمـه منظـور أرویت و مطابقت گردد و با ت

صـب  در ایـن  12الی  8خواهد شد.کارشناس بیمه فقط از ساعت

لذا بیمارانی که بـه دالیلـی بـه  ، بیمارستان حضور خواهد داشت

ترخیه رنان بـا همـاهنگی  رویت کارشناسان نرسیده باشند سیر

واحد تـرخیه صـورت خواهـد گرفت.بیمـارانی کـه دارای بیمـه 

تکمیلی می باشند می تواننـد در هنگـام بسـتری بـا روردن فـرم 

 ارجاع از بیمه های تکمیلی از مزایای رن استفاده کنند.
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اعتبار   واحد بهبود کیفیت و

 گیرنده خدمت بخشی حقوق



 

 

 

       

 

صصینبیمارستان قمر بنی اهشم )ع( دارای      متخ
 رد رشته اهی 

و  جراحی کف زانن و زایمان ،ارتوپدی ،اورولوژی ، چشم ،گوش و حلق و بینی ،جراحی عمومی ،

 صورت آماده پاسخگویی هب مراجعین

همچنین بخشهای اورژانس،
گاه ،رادیولوژی  بیمارستان جهت کلیه ICUمی باشد ، گاه ،آزمایش ،زایش

د بیماران  آماده اراهئ خدمات می باشد.  و داری  بیمه اهی خدمات ردمانی ،اتمین اجتماعی ،کمیته امدا
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 بیمه های طرف قرارداد:

یمـه هـای پایـه ببیمارستان قمربنی هاشم )ع( در حال حاضر بـا 

)کارمندی ،روستایی ،ایرانیـان   تامین اجتماعی و خدمات درمانی

( طرف قرارداد می باشد. ، سایر اقشارنیروی مسل  ،کمیته امداد ،

دانـا ،پارسـیان  بیمه های تکمیلی نیز ماننـد ایـران ، با تعدادی از

بانک ها طرف قرارداد می باشد. بیماران گرامی جهت  ،کاررفرین ،

تر در خصوص بیمه های طـرف قـرارداد ،الزم اسـت  اطالع دقیق

طی تماس تلفنـی از  قبل از مراجعه به بیمارستان جهت بستری ،

 این موضوع اطالعات الزم را کسب نمایند.
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اعتبار   واحد بهبود کیفیت و

 خدمتگیرنده  بخشی حقوق



 

 

 

 منشور حقوق بیمار

 خدمات سالمت حق بیمار است. دریافت مطلوب -1

اطالعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار  -2

 قرار گیرد.

حق انتخاب و تصمیم گیری رزادانه بیمار در دریافت خـدمات  -3

 سالمت باید محترم شمرده شود.

ی بر احترام به حریم خصوصی ارائه خدمات سالمت باید مبتن -4

 بیمار و رعایت اصل رازداری باشد.

دسترسی به نظام کاررمد رسـیدگی بـه شـکایات حـق بیمـار  -5

 است.
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اعتبار بخشی   واحد بهبود کیفیت و

 گیرنده خدمت حقوق



 

 

 بیمارگرامی

بهبــود کامــل شــما پــس از انجــام عمــل جراحــی و تــرخیه از 

بیمارستان به عنوان یک هدف متعالی مورد نظر بوده و از اهمیت 

 ر است.ویژه ای برخوردا

برای ارائه راهنمائی هـای الزم  رابیمارستان رمادگی خود این لذا 

 اعالم می نماید. پاسخگویی به سواالت شمای  در زمینه

خواهشمند است در صورت بروز هر یـک از عالئـم زیـر از طریـق 

ــا داخلــی  42221511تلفــن  بــا  13:30تــا7:30ز ســاعتا 200ب

 تماس حاصل فرمائید.مسئول رموزش 
 

 درجه38باالی  تب -

 ر رل -

 ور  یا گرمی ناحیه عمل جراحی ، قرمزی دردناکی ، -

 ترشح چرک ا  محل برش  خم -

 سرفه های مکرر به همراه خلط چرکی -

 تکرار و سو ش ادرار در بیماران دارای سوند ادراری -

 احساس سو ش در ادرار کردن -
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 ارتباط با ما

 مینی )ره (آدرس :نیشابور ، خیابان امام خ

 روبروی خیابان خاتم النبیین )ص(

 42 22 15 11 – 14تلفن :  

 42 24 15 14فاکس : 

 وب سایت بیمارستان

www.ghamarhospital.ir 
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