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روند بستري شدن، درمان و ترخیص
:معموالً از چند طریق امکان پذیرش و بستري شدن بیمار در بیمارستان وجود دارد

.شودبه صورت اورژانسی،که پس ازمعاینه پزشک مستقر دراورژانس،بیماردربیمارستان بستري می - 1
.به صورت غیراورژانسی،که از طریق مطب پزشکان یا درمانگاه،بیمار بامعرفی نامه ودستور پزشک بستري خواهد شد- 2
قرارپذیرشمتصدياختیاردرپروندهتشکیلبراي... ونشانیبیمه،نوعخانوادگی،ناموناممورددربخصوصواقعیوصحیحاطالعات- 1

.شودداده
.شوددادهوياولدرجهخویشاوندتوسطصورت عدم امکان،دروبیمارخودتوسطاولدرجهرداطالعات- 2
باوصحیحصورتبهبیمهشمارهوبیمهنوعمشکل،ایجادازپیشگیريبرايبیمه،هايدفترچهبهمربوطاطالعاتزیاداهمیتدلیلبه- 3

.شودقیدالزمدقت
موافقتبیمارکار،اینباکهنمایندامضاراجراحیعملومعالجهاجازهورضایتفرمبایستیوياولدرجهبستگانیابیمارپذیرش،بدودر

.داردمیاعالمدرمانیوتشخیصیاقداماتومعایناتانجامباراخود
حسببرکهداردوجودپزشکیاطالعاتازاستفادهاجازهوشخصیمیلباترخیصعضو،قطعبهمربوطهاينامهرضایتپذیرش،برگهدر

وآموزشیبررسیهايومطالعاتبرايبیمارپروندهاطالعاتازاستفادهبراي. شدخواهدبیمارازرضایتاخذبهاقداموشدهتکمیلنیاز،
.شودگرفتهاجازهبیمارازبایستیپژوهشی

پزشکتوسطبیمار به صورت روزانهبستري،زمانبخش دربهدرمانومعالجهبرايبیماردریافت تعرفه ي قانونی ،وپروندهتشکیلازپس
اقدامات درمانی در صورت نیاز و و...) وآزمایشاتسونوگرافی،اسکن،تیسیرادیولوژي،شامل(تشخیصیاقداماتوشودمیویزیتمعالج

مشاورهبداند،صالحمعالجپزشککهصورتیدروشودمیارائهبیماربهنیازموردپرستاريمراقبتهاي. گرددمیتشخیص پزشک معالج انجام
.شدخواهدانجامپزشکانسایربا

الزم  است ) سري ( دو نسخه مداركکپی) ديدانا،سینا،ساز،آتیهایران،(تکمیلیهايبیمهبراي- 1تذکر * 
سازآتیهوایرانتکمیلیهايبیمهکهبیمارانیوخرداد15بنیادسیما،وصدانفت،شرکتبانکها،بیمهپوششتحتبیمارانبراي- 2تذکر* 

.استنیازموردپروندهخالصهوپذیرشبرگهکپیدارند،
.نیستنیازکپیآزادهايپروندهبراي-3تذکر* 

.الزم است) سري ( نسخه سه مداركکپیارتش525بیمارستانازارجاعیبیمارانبراي- 4تذکر* 
...واولیهتشخیصبیمه،نوعبیمار،نامتغییر

بهنسبتترخیصازقبلبایستیباشند،شدهثبتاشتباهطوربهپذیرشزماندر... و بیمهنوعنام،مانندبیمار،مشخصاتدالیلیبهبناچنانچه
تحویلبخشبنویسدوبه منشیریاست بیمارستانبرايراخود کتبیدرخواستبایستیبیمار یا همراه ويکار،اینبراي. نموداقدامآنهااصالح

.دهد
بایستی ... در زمان ترخیص، خالصه اي از شرح حال، وضعیت بیمار، اقدامات تشخیصی و درمانی انجام شده، جواب عکس ها و آزمایشات و

منشی بخش موظف است یک نسخه از . وددر فرم خالصه پرونده نوشته ش) دانشجوي سال آخر پزشکی(توسط پزشک معالج یا اینترن اینترن
. خالصه پرونده را به بیمار یا همراه وي تحویل دهد

با.نمایندمراجعهبیمارستانبهمالقاتبرايتوانندمیبعدازظهر،4تا2هر روزاز ساعتمحترمکنندگانعیادتوهمراهان؛ مالقاتروزهاي
کارها،انجامدراختاللحد،ازبیششلوغیبهمنجرمالقات،غیرهايساعتوروزهادرمجاز،حدازبیشترترددوآمدورفتاینکهبهتوجه
امکان،حدتااستخواهشمندگردد،سایر افراد میوبیماراندربیشتربیمارستانیهايعفونتایجاد و انتقالوبیمارانراحتیوآسایشسلب
.نماییدمراجعهخودبیمارعیادتومالقاتبرايشدهتعیینساعاتدرفقطودهیدکاهش راخودغیرضروريآمدهايورفت

درب ورودي اورژانس و در سایت بیمارستان به آدرس ،واحد ترخیص ،تعرفه ها بصورت پوستر در محل پذیرش مربوط به هزینه ها،اطالعات 
shohada.lums.ac.ir قابل دسترسی می باشد.



هنگام بستري بیمار پزشک معالج ضمن ارتباط با بیمار در خصوص بیماري وي اطالعات ولی قانونی وي به پزشک معالج؛یا نحوه دسترسی بیمار 
الزم را به بیمار یا ولی قانونی وي ارائه می نمایددر صورت نیاز فوري به پزشک معالج پرستار بخش هماهنگی الزم را بعمل خواهد آورد 

؛ توسط پرستار  بیمار ؛ سرپرستار بخش و پرستار مسئول آموزش و مسئول آموزش همگانی آموزش هاي الزم  در خصوص مراقبت هاي پرستاري 
به صورت مستقیم ؛ از طریق وب سایت بیمارستان ؛ ؛ پمفلت ؛ و بروشورهاي آموزشی  براي  بیماران توضیح داده می شود 

علی الخصوص  فشارخون ؛ دیابت و سرطان پمفلت و بروشور به اندازه کافی در بخش ها شگیري از بیماري ها ؛ در راستاي آموزش همگانی و پی
براي استفاده بیماران و همراهان موجود می باشد

شند براي شناسایی رده هاي مختلف کارکنان رنگ یونیفورم همکاران متفاوت بوده و همه کارکنان ملزم به نصب اتیکت شناسایی می با

براي امکان انتخاب و تصمیم گیري  آزادانه و آگاهانه براي دریافت خدمت فرم هایی بر اساس اخالق حرفه اي و رعایت حقوق بیماران و 
رعایت اصول پزشکی قانونی تهیه و در بخش ها موجود می باشد که توسط سرپرستار در اختیار بیماران قرارداده می شود  جهت محرمانه بودن 

ات بیماران غ تصاویر پرونده ي درمانی   فقط به بیمار یا ولی قانونی وي تحویل داده می شود اطالع

از همکاران  محترم  رده هاي مختلف خود را مقید می دانند فقط در موارد اورزانس و اضطرار از گوشی تلفن همرا و ثابت  استفاده نمایند لذا
ري از آسیب به دستگاه هاي الکترونیکی حساس حتی االمکان  حداقل اسفاده از تلفن همرا را داشته بیماران و همراهان انتظار داریم جهت جلوگی

باشند

.بیمارستان حمایت از مراجعین آسیب پذیرو در معرض خطر را در راستاي کاهش عوارض و خطاهاي مورد حمایت قرار میدهد

.اري می نماید تا بیمار از نظر پزشک ددگري نظر خواهی کنددر صورت در خواست بیمار وتائید پزشک معالج  بیمارستان همک

فایل الکترونیکی اطالعات و مستندات مربوط به پرونده و نتایج اقدامات پاراکلینک در /در صورت درخواست بیمار یا ولی قانونی او تصویر کاغذي 
.اختیار آن ها قرار داده می شود

.عملکرد بیمارستان ارزیابی می نمایدبیمارستان با نظر سنجی رضایت بیماران از

گی دبیمارستان با نصب پوستر فرایند رسیدگی به شکایات و قید شماره تلفن  مسئول رسیدگی به شکایات در پوستر بطور شبانه روزي آماده رسی
.کایات بیماران و همراهان می باشدبه ش


