
   

شت ردمان و آموزش زپشكي  وزارت بهدا
مركز آموزشي،تحقيقاتي و ردماني قلب و رعوق شهيد رجائي

 

 

 

 

 :بيانيه و سياست

و  يداخل نيارائه خدمات به مراجع ليگسترش و تسه شرفته،يپ يها يانتقال فناوربه منظور مرکز  يهايحوزه همکار توسعه .1

 ن(يري)خ يعموم يصالح و مشارکت هاياز مراجع ذ يو منابع مال يضرور يازهاين نيتأم ،يخارج

و منابع  يضرور يازهاين نيتأم، خدماتبه  احاد جامعه يدسترس شرفته،يپ يها يانتقال فناور ينه هايدر زم هايهمکار توسعه .2

  يمال

 ريج آن بصورت فراگيخدمات قابل ارائه در مرکز و ترو هيکل يپوشش استاندارد برا شيافزا .3

 :تيو مقررات با رعا يياجرا يها استيس ن،يسالمت همه جانبه و انسان سالم در همه قوان کرديتحقق رو .4

 ياسالم -يرانيا يبر سبک زندگ يمبتن بر درمان يريشگيپ تياولو. 

 يبر شواهد معتبر علم يمبتنافراد جامعه کننده  ديتهد يها يکاهش مخاطرات و آلودگ 

نظام  يکل يها استيس حيصح يو اجرا مارانيقانونمند از حقوق ب انتيص يبرا يابينظارت و ارز ش،يپا يها نظام لياصالح و تکم .5

 سالمت.

اطالع  ،ييبر پاسخگو ديعدالت و تأک تيسالمت با محور کپارچهيجامع و  يها خدمات و مراقبت يمنيو ا تيفيو بهبود ک شيافزا .6

 . يور و بهره ييکارآ ،يشفاف، اثربخش يرسان

 استانداردها نييو تع ينيبال تينظام حاکم جيبا استقرار و ترو يو عروق يقلب يها خدمات و مراقبت يمنيو ا تيفيک شيافزا .7

 يها يفناور يابيسالمت، ارز يها در مراقبت يعلم شواهدبر  يو اقدام مبتن يريگ ميتصم جيتروق يارجاع از طرمنطبق برنظام 

 مرکز يدر نظام آموزشها  و ادغام آن يريشگيخدمات ارتقاء سالمت و پ تيبا اولو يبند سالمت، استقرار نظام سطح

 

 دامنه کاربرد :

 ه بخش ها و واحدهايکل

 

 

  :و روش  عنوان خط مشي

 مارستانيرندگان خدمت در سطح بيت گيو هدا ييراهنما

 1/9/99 تاريخ تصويب و ابالغ : 3 شماره ويرايش : PPM 10-04  :کد خط مشي

 33/8/99 تاريخ آخرين ويرايش: 3 تعداد صفحه ها :  ييم اجرايتحوزه توليد: 

 33/8/99 تاريخ بازبيني بعدي: ر مرکزيمد  هدايت کننده:



   

 

 :يديکلف واژگان  و کلمات يتعر

حريم شخصي بيمار به عنوان يک نياز تلقي مي شود به عبارتي حفظ قلمرو شخصي منجر به ايجاد احساس آرامش در بيمار م:يحر

 مي گردد.

 امتيازات و اختيارات خاصي را براي افراد به رسميت مي شناسد. هکاست مجموعه قواعد ومقررات حاکم بر يک جامعه  حقوق:

که د نسيستم هاي بهداشت و درمان اکثر کشور ها منشوري تحت عنوان منشور حقوق بيمار به کار مي گيرمنشور حقوق بيمار:

 د. نمنشور حقوق بيمار را به وي تسليم کن ،در واحد پذيرش بيمارستان ها موظف اند هنگام بستري بيمار

 

 : پاسخگوفرد 
 معاونت درمان

 

 نحوه نظارت بر اجراي خط مشي و روش:

 يته اخالق پزشکيکم ياعضا -ييران اجرايمد يراندهامشاهده و 

 

  شيوه انجام کار:

 مسئول انجام شيوه انجام کار رديف

1 
 يبخش ها يورودمارستان،  اورژانس، يب ياصل ي، وروديالبدر  ش(يراين وي)آخرمار يمنشور حقوق ب

 معاونت درمان باشد. يد نصب ميدر معرض د  يو درمانگاه و ساختمان ادار يبستر

2 
ن يتا مراجع د نصب کننديه شده توسط مرکز را، در محل قابل ديته ييکارکنان مرکز موظفندکارت شناسا

 ه کارکنانيکل . ندياز به آنها مراجعه نمايدر صورت ن

3 
 يه و نصب مين تهيمراجع يينماها جهت راه ها و سالن در بخش را راهنما يو خطوط رنگ ياتابلوه، مرکز

 ر مرکزيمد .کند

4 

 م شده است .ين ترسيمراجع ييراهنما را در بخش ها و سالن ها جهت راهنما يخطوط رنگ

 اطالعات رنگ سبز=           درمانگاهرنگ زرد=        رنگ قرمز =اورژانس   
 ر مرکزيمد

 معاونت درمان .گردد يانتظار نصب م يص، اورژانس و سالنهايرش، ترخيات در پذيبه شکا يدگيند  و صندوق رسيفرآ 5

6 

 ارائه، قابل به پزشک،  خدمات يدسترس يست پزشکان، ساعات حضور، چگونگين )ليمراجع يبرگه راهنما

قرارداد و....( به  طرف يها مهيب و ،ضوابطينيب شيپ قابل يها هزينه ص،يترخ ،يبستر پذيرش، نحوه

 .شود يداده مل  يرش تحويپذ هابخش ها و واحد
 رشيپذ

7 
خدمات را در وب  ، پزشکان اطالعات و مهيب يقراردادها پذيرش، تعرفه ها، نحوه خصوص در الزم اطالعات

 .شود يم يمارستان به روزرسانيت بيسا
مسئول واحد 

IT 



   

8 
جهت و با بخش ها /واحدها  يمار و هماهنگيبه همراه ب ييبه منظور ارائه کارت شناسا يدر محل ورود

 شان به بخش مربوطه واحد اطالعات وجود دارد.يت ايهدا

واحد کارکنان 

 اطالعات

9 
و درصورت لزوم  ساعته حضوردارند 24 ين به داخل مرکز ، نگهبانان در معابر وروديت مراجعيجهت هدا

 دهند. يم يمار و همراهان ويرا به ب يحات شفاهيتوض
 حراست

11 
 يسالمت هماهنگ يباشند نگهبان با کارشناس گردشگر ياز اتباع خارج يا همراه ويمار يبکه  يدر صورت

 دهد. يت انجام ميهدا يالزم را برا
 حراست

 

 نفعان:يذ

  يمربوطه به خط مش يو بخش ها يت کننده خط مشيهدا
 

 ه کنندگان:ينام و سمت ته

 يمسئول اعتباربخش -را يرضا گل پدکتر  

 يکارشناس اعتباربخش-ل افشار يمهناز ما 

 عضو کميته اخالق پزشکي -وا خالق پرست يشدکتر 
 

 :امکانات و ملزومات الزم

 ييات، کارت شناسايبه شکا يدگيصندوق رسانه، ين، راي، برگه راهنما مراجعماريب تابلو ، خطوط راهنما، منشور حقوق

 ها : وستيپ

 

 :راجعم

 يمارستانيتجارب ب 

 ماريمنشور حقوق ب 

 

 نام و امضاء سرپرست تهيه کنندگان
 دکتر رضا گل پيرامسئول اعتبار بخشي:

 نام و امضاء تاييد کننده
 معاون پژوهش: دکتر مجيد ملکي

 

 مهر و امضاء دفتر بهبود کيفيت
 بهزاد مومني

 تصويب و ابالغ کننده  نام و امضاء
 مرکز:دکتر فريدون نوحيرئيس 

 


