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 يا من اسمه دواء و ذكره شفاء
 كاشاندانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني 

 روانپزشكي كارگرنژاد يمارستان ب

 
 كتابچه راهنماي مراجعين

 

 
 

 تواحد حقوق گيرندگان خدم
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  دعاي پانزدهم صحيفه سجاديه

رخوردار بودم و سپاس تو را بر آن ، تو را سپاس بر نعمت تندرستي بدن كه همواره و پيوسته از آن ببارخدايا
 . اي بيماري كه در جسمم پديد آورده

يك از اين دو  يك از اين دو حال براي شكر به درگاهت سزاوارتر است و كدام دانم كه كدام اي خداي من نمي
 تر؟ وقت حمد تو را شايسته

ب آن براي به دست آوردن رضايت اي و به سب ات را بر من گوارا ساخته هاي پاكيزه آيا زمان سالمت كه روزي
 طاعتت توفيق يابماي، و به سبب آن تندرستي به من نيرو داده تا به  هايت به من نشاط بخشيده و نعمت

اي، تا گناهاني را كه از آن  هايي كه به من تحفه داده سازي، و نعمت يا به هنگام بيماري كه مرا به آن پاك مي
ام دهي كه پليدي گناه  ام پاك نمايي و آگاهي از سيئاتي كه در آن فرو رفتهام تخفيف دهي و مرا  گرانبار شده

 ام محو نمايم را به توبه از دل بشويم، و با يادآوري نعمت قديم، گناه بزرگم را از پرونده

كني اين است كه فرشتگان به حساب من اعمال  ها كه به من عنايت مي و در خالل اين بيماري از جمله تحفه
يك از اعضا در انجامش رنجي نبرده،  اند كه فكر آن به خاطري نگذشته و بر زباني نرفته و هيچ اي نوشته پاكيزه

 .بلكه اين همه از باب تفضل و احسان تو بر من نوشته شده
اي در نظرم محبوب ساز و تحمل آنچه را بر  بارخدايا بر محمد و آلش درود فرست، و آنچه را برايم پسنديده

ام را از من بزداي و از  اي آسان ساز و مرا از آلودگي اعمال گذشته پاك كن و شرّ اعمال گذشته ودهمن وارد نم
لذّت عافيت كاميابم فرما، و گوارايي تندرستي را به من بچشان و لطفي كن كه از بستر اين مرض به سوي عفو 

فته و از اين اندوه و گرفتاري به راحت گيري به گذشت تو انتقال يا و بخشايش تو راه خالص يابم، و از اين زمين
 تو خالص يابم، و از اين دشواري به فَرَج و گشايش تو سالمت يابم

اي كريمي كه عطايت  كني، و بخشنده دريغ نثار مي داري و نعمت بي استحقاقِ ما احسان روا مي كه همانا تو بي 
 را پاياني نيست، و داراي جالل و اكرامي
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 معرفي بيمارستان

و در محل بيمارستاني كه قبال بخشهاي داخلي بوده و  1370بيمارستان اعصاب وروان در سال  
هيچگونه همخواني با استانداردهاي روانپزشكي نداشته بنام بيمارستان اخوان تاسيس گرديد كه 

تخت بود كه  20ن باتخت و بخش روانپزشكي زنا 19در ابتدا شامل بخش روانپزشكي مردان با 
بخش  .تختي تحت عنوان اورژانس مردان به آن افزوده شد 8 بعد از چند سال يك بخش كوچك

زايش  ظرفيت بخش ها در حال حاضر با اف.  را اندازي شد 1394اورژانس زنان درآبان ماه 
تخت و اورژانس مردان  10تخت ،اورژانس زنان  20تخت،بخش زنان  24بخش مردان داراي  

 . تخت  مي باشد 10

الزم به ذكر است كه از همان بدو امر عدم استحكام بيمارستان به دليل قدمت سازه مزيد بر علت 
 شده تا دانشگاه علوم پزشكي كاشان كه داراي يك بيمارستان غير استاندارد و فرسوده

 .فكر ساخت يك مركز استاندارد جديد بيفتد روانپزشكي بودبه

بدين ترتيب دانشگاه با ترغيب خير بزرگوار آقاي حاج جواد كارگرنژاد پروژه ساخت بيمارستان 
اين بيمارستان به دليل لزوم .كليد زد 1384تختخوابي اعصاب وروان را در سال  يك يكصد و

جاورت مجتمع بيمارستاني شهيد بهشتي احداث گرديد كه نزديك بودن به بيمارستان جنرال در م
 .اين مجاورت داراي داليل علمي ديگر از جمله بحث انگ زدايي نيز بود

انتقال بيمارستان به مركز جديد صورت گرفت و بيمارستان روانپزشكي  1391در آبانماه ماه سال 
 . افتتاح گرديد حاج جواد كارگر نژاد با حضور وزير بهداشت،درمان و آموزش وقت

متر مربع و در دو طبقه احداث گرديده كه  6600اين بيمارستان در زميني به مساحت حدود 
طبقه همكف شامل بخشها و واحدهاي درماني و پاراكلينيكي بوده ودر طبقه اول واحدها و 

 قسمتهاي اداري و پشتيباني قرار دارد
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 چشم انداز، رسالت، ارزشها

 
 
 
   

برآن است تا با ارائه خدمات تخصصي و فوق تخصصي با هدف بهبودسطح سالمت و بهداشت رواني اين مركز 
وانجام آموزش فراگيران و پژوهش در زمينه علوم رفتاري و  وجسمي همراه با توانمند سازي گيرندگان خدمت

اي ايفا ندهباليني،در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي كاشان وشهرهاي همجوار نقش مؤثر و ساز
تا با عملكرد بهتر نيازهاي اساسي مردم را  .نموده و خود را در قبال مردم، مسئولين و دانشگاه پاسخگو ميداند

 .تأمين نمايند
 

 
   
 
 

از نظر خدمات تخصصي و فوق تخصصي براساس معيارهاي اعتبار  1397آرمان ما اين است كه تا سال 
  شيمبخشي جزء بيمارستانهاي منتخب كشور با

 
 
 
 

                                                                             :بيمارستان در انجام تعهدات خود به ارزش هاي زير اعتقاد دارد
                                                                                       حفظ رازداري وامانت داري                         تالش گروهي 

                                                                                      مشاركت خانواده   مشتري محوري وپاسخگويي                       
                                                                                        صداقت و اعتماد                                 در كاركنانشور و نشاط 

 نوآوري و ابتكار

 
 

:بيمارستان رسالت

:چشم انداز  

:ارزشها  
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 بخشهاي بيمارستان

 

 بخش هاي بستري
 اورژانس مردان
 اورژانس زنان
 بخش مردان
 بخش زنان

 
 درمانگاه
 )صبح و عصر(روانپزشكي
 )صبح(روانشناسي

 گفتاردرماني
 )ECT(واحد الكتروشوك

 )EEG(واحد نواز مغز
 واحد ترياژ

 خدمات پاراكلينيك
 )بستري(داروخانه 
 )بستري(آزمايشگاه

 واحد بازتواني
 واحد اعتياد
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 راهنماي طبقاتقشه و ن
 

ميزخدمت .ي بخشها وجود دارد تابلوهاي راهنما ورودي طبقه همكف  ورودي بيمارستان تابلوي راهنماي طبقات ودر
 احد مربوطه كمك مي كند درراهنمايي شما به و

 
  نگهباني و اطالعات

 
 
 
 
 
 
 

 همكف
Ground Floor 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

راهنماي طبقات 
 -ساختمان اداري

درماني     
 

 پذيرش

 ميز خدمت

 ترياژ

   اورژانس زنان و مردان

 كنترل عفونت

 دفتر پرستاري
 

مردان-بخش زنان  

)صندوق(واحد درآمد و ترخيص  
الكتروشوك و نوارمغز واحد  

 واحد فناوري اطالعات
 درمانگاه 
 آزمايشگاه

 

 
 
 

 طبقه يك
First Floor 

 رياست
 

)دفتر رسيدگي به شكايات(مديريت  
Complaint Manager 

-امور مالي-امور اداري و كارگزيني-آموزش -واحد هاي بهداشت-داروخانه
-واحد بهبود كيفيت-كتابخانه-آبدارخانه-آشپزخانه -بايگاني  مدارك پزشكي

 پاويون پزشكان
 
. 
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 همكفواحدها و بخشهاي طبقه 
 نگهباني،اطالعات -1

 پذيرش -2

 دفتر پرستاري -3

 ترياژ -4

 اورژانس زنان -5

 اورژانس مردان -6

 بخش زنان -7

 بخش مردان -8

 واحد كنترل عفونت -9

 صندوق -10

 نوار مغز و الكتروشوك -11

 )بزرگسال و اطفال(درمانگاه تخصصي روانپزشكي  -12
 گاه روانشناسيدرمان -13

 گفتاردرمانيدرمانگاه -14

 واحدها و بخشهاي طبقه اول
 )مخصوص بيماران بستري(آزمايشگاه -1
 )بستري(داروخانه -2
 رياست  -3

 )رسيدگي به شكايات(مديريت -4
 واحدهاي آموزش،بهداشت،بهبود كيفيت -5

 واحدهاي امور اداري،كارگزيني،امور مالي،بايگاني مدارك پزشكي -6

 آشپزخانه و آبدارخانه -7

 ابخانهكت -8

 هاي چپ وراست بيمارستان واحدهاي بال
 بازتواني و مددكاري در بال راست بيمارستان-1
 انبار و واحد اعتياد در بال چپ بيمارستان -2
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 فرايند پذيرش و تشكيل پرونده
  

 پذيرش بيمار اورژانسي
 ترياژ پرستارط بيمارستان و اولويت بندي ويزيت توسالبي به ترياژ واقع در و همراه بيمار  مراجعه -1

 )رزيدنت ترياژ(ويزيت بيمار توسط پزشك -2
 اخذ شر ح حال و تكميل پرونده ترياژ توسط رزيدنت و پرستار ترياژ -3

،سوپروايزر  در شيفت عصر و شب . ( بستري و مراجعه همراه بيمار به واحد پذيرش جهت تشكيل پرونده نامهدريافت  -4
 .)مراحل تشكيل پرونده را انجام مي دهد

 )در شيفت شب يا روزهاي تعطيل(از واحد پذيرش يا دفتر پرستاري روندهاخذ پ -5
 )بخش/اورژانس(به قسمت مورد نظرارائه پرونده  -6

 
 :پذيرش بيمار غير اورژانسي

 توسط رزيدنت ترياژ مراجعه بيمار و همراه به ترياژ واقع در البي بيمارستان جهت تاييد دستور بستري غيراورژانس .1

 )فقط شيفت صبح(ه واحد پذيرشارائه نامه بستري ب .2
چنانچه بخش تخت خالي داشته باشد و مسئول بخش موافقت كند بيمار فوراً بستري مي شود و در صورت عدم وجود  .3

تخت خالي در بخش بيمار بايد در نوبت بستري بماند تا زماني كه تخت خالي شود و واحد پذيرش طبق اولويت بستري 
 .يردو بيمار جهت تشكيل پرونده و بستري در بخش مجدداً مراجعه كندجهت بستري بيمار با وي تماس بگ

 
 )سرپايي(الكتروشوكبخش 
 )صبح به صورت ناشتا 7:30روزهاي زوج قبل از ساعت (واحد الكتروشوك مراجعه بيمار به  -1
 ECTارائه نامه پزشك مبني بر تعداد جلسات شوك بيمار به صورت سرپايي به مسئول واحد  -2

 شوك سرپايي در واحد پذيرشتشكيل پرونده  -3

 ECTمراجعه به واحد الكتروشوك جهت دريافت  -4
 
 

 نكات مهم در هنگام پذيرش*
و كارت ملي بيمار، آدرس، تلفن و مشخصات دقيق هنگام پذيرش و تشكيل پرونده ) در صورت دارا بودن(ارايه دفترچه بيمه

 . ضروري است
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 درمانگاه
 )صبح7:30ساعت (شك مورد نظر بيماران را در درمانگاه ويزيت مي كندتماس تلفني با  مركز در روزي كه پز -1
 اخذ نوبت به صورت تلفني -2

 مراجعه به درمانگاه نيم ساعت زودتر از زماني كه نوبت داريد -3

 .و پرداخت هزينهيافت قبض حسابداري از درمانگاه در -4
 .مراجعه به سالن انتظار جهت ويزيت توسط پزشك بر اساس نوبت -5

 
 مانگاه روانپزشكيبرنامه در

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عصر صبح روز هفته
 )روانپزشكي بزرگسال(دكتر نوريان )روانپزشكي بزرگسال(دكتر مهرزاد-)روانپزشكي اطفال(دكتر سپهر منش  شنبه

 )روانپزشكي بزرگسال(دكتر مهرزاد - يكشنبه
 )روانپزشكي بزرگسال( دكتر قريشي )روانپزشكي بزرگسال(دكتر مطمئن -)روانپزشكي اطفال( دكتر عصاريان دوشنبه
 )روانپزشكي بزرگسال(دكتر مهرزاد )روانپزشكي بزرگسال( دكتر قريشي سه شنبه

 )روانپزشكي بزرگسال( دكتر قريشي )روانپزشكي بزرگسال(دكتر نوريان چهارشنبه
  )ترك سيگار(دكتر مطمئن  پنج شنبه
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 مددكاري
 

پاسخگوي بيماران و مراجعين عزيز در موارد زير مي  ه در ساعات اداريواحد مددكاري بيمارستان همه روز
 :باشد
 .بيمه نمودن بيماران فاقد بيمه -1
 .پيگيري مشكالت مالي بيماران بي بضاعت -2
 .رسيدگي به امور بيماران اتباع بيگانه -3
 .رسيدگي به امور بيماران مجهول الهويه و بالصاحب -4
 .خدمات اجتماعيمعرفي بيماران به مراكز ارائه دهنده  -5
 .انجام مشاوره مددكاري با بيماران -6

 
 قراردادطرف  مقررات بيمه و سازمانهاي

 
 :طرف قرار داد پايه بيمه هاي

 تامين اجتماعي
 )ره(امام خميني كميته امداد

 )همگاني سالمت،روستايي،كارمندي و ساير اقشار(خدمات درماني             
 نيروهاي مسلح            

 بانكها             
 شركت نفت             

 
 :بيمه هاي تكميلي

مي باشيد، پيش از ترخيص نسبت به ارايه معرفي نامه از شركت  در صورتي كه تحت پوشش بيمه هاي تكميلي
 .بيمه گر به بيمارستان اقدام نماييد
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 اگر بيمه نداريد*
راهنمايي بخواهيد وقت مسئول صندوق  /تار از مددكار اجتماعيدر بدو بستري با هماهنگي با سرپرس

 الزم جهت ثبت نام بيمه سالمت و مراجعه به مراكز مورد نظر انجام دهد
 
 

 .نصب شده استپذيرش و ترخيص  واحددر  بستري و سرپاييتعرفه هاي هزينه هاي ضمناً 
 
 

 از بيمارستان فرآيند ترخيص
 .دستور پزشك معالج مبني بر بالمانع بودن ترخيص بيمار -1
 .تكميل پرونده پزشكي و مالي بيمار توسط بخش مربوطه -2
 .واحد ترخيص و اخذ مدارك الزم مطلع نمودن بيمار يا همراه جهت مراجعه به -3
 .مراجعه بيمار به واحد ترخيص و  انجام تسويه حساب -4
 .ارائه اطالعات مورد نياز پس از ترخيص به بيمار توسط بخش مربوطه -5
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 ربيما منشورحقوق

 حقوق بيمار

  .دريافت مطلوب خدمات سالمت حق بيمار است-1

  :ارائه خدمات سالمت بايد

 ها، اعتقادات فرهنگي و مذهبي باشد ؛ شايسته شان و منزلت انسان و با احترام به ارزش)1-1

 ي صداقت، انصاف،ادب و همراه با مهرباني باشد ؛ بر پايه)2-1

 مي، فرهنگي، مذهبي، نوع بيماري و جنسيتي باشد ؛ فارغ از هرگونه تبعيض از جمله قو)3-1

 بر اساس دانش روز باشد ؛)4-1

 مبتني بر برتري منافع بيمار باشد ؛)5-1

 باشد ؛  در مورد توزيع منابع سالمت مبتني بر عدالت و اولويت هاي درماني بيماران)6-1

 و توانبخشي باشد ؛ مبتني بر هماهنگي اركان مراقبت اعم از پيشگيري، تشخيص، درمان)7-1

 هاي غيرضروري باشد ؛  به همراه تامين كليه امكانات رفاهي پايه و ضروري و به دور از تحميل درد و رنج و محدوديت)8-1

پذير جامعه از جمله كودكان،زنان باردار، سالمندان، بيماران رواني، زندانيان،  هاي آسيب اي به حقوق گروه توجه ويژه)9-1
 جسمي و افراد بدون سرپرست داشته باشد ؛ معلوالن ذهني و

 ترين زمان ممكن و با احترام به وقت بيمار باشد ؛  در سريع)10-1

 با در نظر گرفتن متغيرهايي چون زبان، سن و جنس گيرندگان خدمت باشد ؛)11-1

) الكتيو(ر موارد غيرفوريد. ي آن صورت گيرد ، بدون توجه به تأمين هزينه)اورژانس(هاي ضروري و فوري  در مراقبت)12-1
 بر اساس ضوابط تعريف شده باشد ؛

ي  ، در صورتي كه ارائه خدمات مناسب ممكن نباشد، الزم است پس از ارائه)اورژانس(هاي ضروري و فوري  در مراقبت)13-1
 خدمات ضروري و توضيحات الزم، زمينه انتقال بيمار به واحد مجهز فراهم گردد؛ 

حيات كه وضعيت بيماري غير قابل برگشت و مرگ بيمار قريب الوقوع مي باشد با هدف حفظ آسايش  در مراحل پاياني)14-1
منظور از آسايش كاهش درد و رنج بيمار، توجه به نيازهاي رواني، اجتماعي، معنوي و عاطفي وي و . وي ارائه گردد
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خواهد  رين لحظات زندگي خويش با فردي كه ميبيماردر حال احتضار حق دارد در آخ. باشد اش در زمان احتضار مي خانواده
  .همراه گردد

  .اطالعات بايد به نحو مطلوب و به ميزان كافي در اختيار بيمار قرار گيرد-2

  :محتواي اطالعات بايد شامل موارد ذيل باشد)1-2

 مفاد منشور حقوق بيمار در زمان پذيرش ؛)1-2-2

مارستان اعم از خدمات درماني و غير درماني و ضوابط بيمه و معرفي سيستم هاي هاي قابل پيش بيني بي ضوابط و هزينه)2-1-2
 حمايتي در زمان پذيرش ؛

اي اعضاي گروه پزشكي مسئول ارائه مراقبت از جمله پزشك، پرستار و دانشجو و ارتباط  ي حرفه نام، مسؤوليت و رتبه)3-1-2
 ها با يكديگر؛ اي آن حرفه

ماني و نقاط ضعف و قوت هر روش و عوارض احتمالي آن ، تشخيص بيماري، پيش آگهي و هاي تشخيصي و در روش)4-1-2
 گيري بيمار ؛ گذار در روند تصميم ي اطالعات تأثير عوارض آن و نيز كليه

 ي دسترسي به پزشك معالج و اعضاي اصلي گروه پزشكي در طول درمان ؛ نحوه)5-1-2

  .رندي اقداماتي كه ماهيت پژوهشي دا كليه)6-1-2

 هاي ضروري براي استمرار درمان ؛ ارائه آموزش)7-1-2

  : ي ارائه اطالعات بايد به صورت ذيل باشد نحوه2-2

هاي فردي وي از جمله زبان،  اطالعات بايد در زمان مناسب و متناسب با شرايط بيمار از جمله اضطراب و درد و ويژگي)1-2-2
  :كه د، مگر اينتحصيالت و توان درك در اختيار وي قرار گير

در اين صورت انتقال اطالعات پس از (ي اطالعات فوق سبب آسيب به بيمار گردد؛  ي ارائه تأخير در شروع درمان به واسطه -
 اقدام ضروري، در اولين زمان مناسب بايد انجام شود

ت بايد خواست بيمار محترم شمرده شود، رغم اطالع از حق دريافت اطالعات، از اين امر امتناع نمايد كه در اين صور بيمار علي -
 كه عدم اطالع بيمار، وي يا سايرين را در معرض خطر جدي قرار دهد ؛ مگر اين

را دريافت نموده  ي باليني خود دسترسي داشته باشد و تصوير آن  شده در پرونده ي اطالعات ثبت تواند به كليه بيمار مي)2-2-2
  .و تصحيح اشتباهات مندرج در آن را درخواست نمايد

  .گيري آزادانه بيمار در دريافت خدمات سالمت بايد محترم شمرده شود حق انتخاب و تصميم -3
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  :باشد گيري درباره موارد ذيل مي وده انتخاب و تصميممحد)1-3

 ي خدمات سالمت در چارچوب ضوابط ؛  كننده انتخاب پزشك معالج و مركز ارائه)1-1-3

 انتخاب و نظر خواهي از پزشك دوم به عنوان مشاور ؛)2-1-3

تأثيري در تداوم و نحوه دريافت گيري وي  شركت يا عدم شركت درهر گونه پژوهش، با اطمينان از اينكه تصميم) 3-1-3
 خدمات سالمت نخواهد داشت

قبول يا رد درمان هاي پيشنهادي پس از آگاهي از عوارض احتمالي ناشي از پذيرش يا رد آن مگر در موارد )4-1-3
 دهد؛ خودكشي يا مواردي كه امتناع از درمان شخص ديگري را در معرض خطر جدي قرار مي

باشد ثبت و  گيري مي مار در مورد اقدامات درماني آتي در زماني كه بيمار واجد ظرفيت تصميماعالم نظر قبلي بي)5-1-3
گيري وي با رعايت موازين قانوني مد نظر ارائه كنندگان  عنوان راهنماي اقدامات پزشكي در زمان فقدان ظرفيت تصميم به

  .گيرنده جايگزين بيمار قرار گيرد خدمات سالمت و تصميم

  :باشد گيري شامل موارد ذيل مي انتخاب و تصميم شرايط)2-3

) مذكور در بند دوم(گيري بيمار بايد آزادانه و آگاهانه ، مبتني بر دريافت اطالعات كافي و جامع  انتخاب و تصميم)1-2-3
 باشد ؛

  .گيري و انتخاب داده شود پس از ارائه اطالعات، زمان الزم و كافي به بيمار جهت تصميم)2-2-3

  .و رعايت اصل رازداري باشد) حق خلوت(رائه خدمات سالمت بايد مبتني بر احترام به حريم خصوصي بيمارا-4

ي اطالعات مربوط به بيمار الزامي است مگر در مواردي كه قانون آن را استثنا كرده  رعايت اصل رازداري راجع به كليه)1-4
 باشد ؛

ضروري است بدين . درماني بايد به حريم خصوصي بيمار احترام گذاشته شودي مراحل مراقبت اعم از تشخيصي و  در كليه)2-4
 ي امكانات الزم جهت تضمين حريم خصوصي بيمار فراهم گردد؛ منظوركليه

شوند ميتوانند به  فقط بيمار و گروه درماني و افراد مجاز از طرف بيمار و افرادي كه به حكم قانون مجاز تلقي مي)3-4
 شته باشند؛اطالعات دسترسي دا

همراهي يكي از والدين . بيمار حق دارد در مراحل تشخيصي از جمله معاينات، فرد معتمد خود را همراه داشته باشد)4-4
 .هاي پزشكي باشد كودك در تمام مراحل درمان حق كودك مي باشد مگر اينكه اين امر بر خالف ضرورت

  .است دسترسي به نظام كارآمد رسيدگي به شكايات حق بيمار-5
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هر بيمار حق دارد در صورت ادعاي نقض حقوق خود كه موضوع اين منشور است، بدون اختالل در كيفيت دريافت خدمات ) 1-5
 سالمت به مقامات ذي صالح شكايت نمايد ؛

 بيماران حق دارند از نحوه رسيدگي و نتايج شكايت خود آگاه شوند ؛)2-5

ترين زمان  دمات سالمت بايد پس از رسيدگي و اثبات مطابق مقررات در كوتاهخسارت ناشي از خطاي ارائه كنندگان خ)3-5
  .ممكن جبران شود

مذكور  -ي حقوق بيمار گيري باشد، اعمال كليه در اجراي مفاد اين منشور در صورتي كه بيمار به هر دليلي فاقد ظرفيت تصميم
ي جايگزين بر خالف نظر  گيرنده چه تصميم البته چنان. هد بودي قانوني جايگزين خوا گيرنده ي تصميم بر عهده -در اين منشور

  .گيري را بنمايد تواند از طريق مراجع ذيربط درخواست تجديد نظر در تصميم پزشك، مانع درمان بيمار شود، پزشك مي

النه تصميم بگيرد، بايد گيري است، اما ميتواند در بخشي از روند درمان معقو چه بيماري كه فاقد ظرفيت كافي براي تصميم چنان
 .تصميم او محترم شمرده شود
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 آنچه بيماران بستري بايد بدانند

 
در صورت عدم مراجعه روانپزشك مربوطه در  .شما را ويزيت مي نمايد يا هرچند روز يكبار روزانهمتخصص پزشك  •

به حضور پزشك احتياج پيدا كنيد در ساير ساعات شبانه روز در صورتي كه شما مربوطه ) دستيار(شيفت صبح با رزيدنت
 بهره مند خواهيد بودرزيدنت كشيك از حضور 

به در بدو ورود با توجه به اطالعاتي كه شما به پرستار خود مي دهيد و نيز آزمايشات شما، بخش رژيم غذايي شما را  •
بيماران كليوي، ديابتيك، قلبي كليه . ي شما مطابق با رژيم خاص به شما داده مي شودغذاواحد تغذيه اعالم مي نمايد و 

در صورتي كه تمايل به انجام مشاوره تغذيه داريد . و داراي فشار خون باال توسط كارشناس تغذيه، مشاوره خواهند شد
 . از مسول بخش درخواست نماييد نسبت به هماهنگي با ايشان جهت حضور بر بالين شما اقدام نمايد

كه به هنگام ...) دستمال كاغذي،مسواك،خميردندان،درجه تب و دمپايي و(است جهت بيماران الزامي تهيه ساك بيمار •
 .تحويل بيمار مي گردددر بخش   پذيرش

چنانچه تحت درمان بيماري هاي ديگر هستيد و دارو مصرف مي كنيد در هنگام بستري در صورت سابقه بستري قبلي  •
 .م نمائيدشدن نوع بيماري و داروهاي خود را به پزشك و پرستار اعال

 .دارو فقط و فقط توسط پرسنل داده مي شود و از استفاده از داروهاي قبلي اجتناب گردد •
در صورتي كه بيش از اين نياز به ملحفه و . شما را تعويض مي نمايند ملحفه و لباسروزانه يكبار همكاران كمك بهيار  •

 .جهت تعويض آنها اقدام نمايندلباس داشته باشيد، از پرستار خود تقاضا كنيد نسبت به هماهنگي 
هاي بستري ملزومات عبادي شامل سنگ تيمم، سجاده و چادر نماز، مهر و تسبيح، قرآن و مفاتيح  نمازخانه بخشدر  •

 .در صورت نياز از پرستار خود تقاضا كنيد آنها را در اختيار شما بگذارد .موجود مي باشد
 .منوع استبراي بيماران مطلقاً ماستفاده از تلفن همراه  •
 وسايل تيز و برنده،زيورآالت در بيمارستان ممنوع است فندك و كبريت ،فالسك،همراه داشتن دارو، •

استفاده از دوربين تلفن همراه، دوربين عكاسي و فيلمبرداري در تمامي قسمتهاي بيمارستان : توجه
 .ممنوع مي باشد

 
 
 
 
 
 
 

را به خانواده تحويل دهيد و در طول مدت بستري از لوازم  در بدو پذيرش در بخش، پول و ساير اشياء قيمتي خود •
 .شخصي خود  مواظبت نمائيد زيرا بيمارستان و كاركنان بخش در قبال حفظ اشياء قيمتي شما مسئوليتي ندارند
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كادر . بويژه پس از استفاده از سرويس بهداشتي و قبل از صرف غذا كوشا باشيد با آب و صابون در شستشوي دستها •
 .قبل و بعد از تماس با بيمار به شستشوي دست توجه فرمايند اني، همراهان و مالقات كنندگان نيز مي بايستدرم

جهت رعايت بهداشت فردي و جلوگيري از سرايت بيماري، بيمار و همراهان وي به هيچ وجه نبايد از لوازم شخصي ساير  •
 .داستفاده نماين... بيماران نظير تختف ملحفه، پتو، ليوان و

خواهشمند است . را به شما آموزش مي دهد و زنگ احضار پرستاردر بدو ورود پرستار نحوه ي استفاده از نرده محافظ  •
 .در طول بستري نرده ي محافظ را همواره باال تگه داريد

استفاده در بدو ورود كليه داروهايي را كه استفاده مي نماييد به بخش تحويل نماييد و در تمام طول مدت بستري از  •
 .ونه دارو بدون هماهنگي با پزشك خود جدا خودداري نماييدگكردن هر

زباله هاي معمولي نظير كاغذ يا باقي مانده مواد . در اتاق شما سطل زباله به رنگ هاي آبي و زرد موجود مي باشد •
ونه وسيله آغشته به غذايي را در سطل هاي آبي رنگ و زباله هاي عفوني نظير  دستمال كاغذي، پوشك آلوده و هرگ

 . را در سطلهاي زرد رنگ بياندازيد.. خون مثل پنبه و چسب زخم و 

در .در شرايط استثنايي ممكن است سر سوزن ها توسط كاركنان باليني به اشتباه بر روي تخت يا كمد شما به جا بماند •
 .ستار خود اطالع دهيدچنين شرايطي از دست زدن به آنها جدا خودداري نموده و سريعا موضوع را به پر

به هيچ عنوان در بخش ها و حياط بيمارستان سيگار نكشيد و فقط در اتاق سيگار كه مجهز به سيتم تهويه است اجازه  •
ضمناً همراه داشتن  فندك و كبريت ممنوع است و سيگار فقط توسط نيروهاي خدمات و در اتاق . سيگار كشيدن داريد
 سيگار روشن ميگردد

 .بدون هماهنگي با مسئول بخش ممنوع است خروج از بخش •
چنانچه پس از ترخيص، دچار عالئم زير شديد، حتما مي بايستي در اولين فرصت به پزشك معالج خود مراجعه و يا با  •

افزايش ترشحات تنفسي و سرفه  -لرز -درجه 38تب باالي : سوپروايزر كنترل عفونت بيمارستان تماس حاصل فرماييد
 .زياد
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 ويژه همراهان بيمار نكات
 

طبق مقررات بيمارستان كليه بيماران اين مركز حق داشتن همراه ندارند مگر بيماران با شرايط خاص كه تيم پزشكي  •
 اجازه داشتن همراه داده باشد

 .همراه بيمار بايستي همگن و همجنس بيمار باشد كليه بخش هادر  •
 .را ترك نمائيدشك اتاق در هنگام ويزيت باليني پز عزيز همراهان •

 .دارو فقط و فقط توسط پرسنل داده مي شود و از استفاده از داروهاي قبلي اجتناب گردد •

-نظير متادون(از قرار دادن دارو در كمد بيمار خودداري نماييد و چنانچه از داروي خاص يا احيانا مواد مخدر •
معالج و پرسنل پرستاري اطالع دهيد، از مصرف خودسرانه مي شود، حتما موضوع را به پزشك  استفاده ..)ترامادول و 

هرگونه دارو جدا خودداري فرماييد، زيرا تداخالت دارويي ممكن است باعث ايجاد عوارض جبران ناپذيري براي بيمار 
 .گردد

 .نماييد ج از ساعت مالقات خودداريبه منظور رفاه بيماران و حفظ نظم بيمارستان از مراجعه به بيمارستان در خار •

 .از توصيه درماني و دارويي به بيمار خود و ساير بيماران خودداري نماييد •

 .تحت هيچ شرايطي به سرم بيمار دست نزنيد ودر صورت لزوم پرستار را خبر دهيد •

بي حتي اگر بيمار آسي. در صورت ليز خوردن و افتادن بيمار در تمام نقاط بخش بالفاصله پرستار مربوطه را مطلع نماييد •
 .نديده باشد

 .رعايت پوشش و حجاب اسالمي در كليه قسمتهاي بيمارستان الزامي است •
 .جهت حفظ سالمت بيماران، مراجعين  استعمال دخانيات در اين مركز ممنوع مي باشد •
 .جهت حفظ آسايش بيماران استفاده از وسايل صوتي و تصويري شخصي خودداري نماييد •
پزشكان ما هنگام خروج از بخش پاسخگوي . واهشمند است اتاق بيمار را ترك نموده در هنگام ويزيت روزانه پزشك، خ •

 . سواالت شما مي باشند

 .از آوردن پتو و سبد و وسايل متفرقه به بخش خودداري نماييد •
 .از نشستن روي تخت بيمار خودداري نماييد •
 .از آوردن گلدان و گل خودداري نماييد •
 .استفاده شود) بيمارستان مجاور(شد و در صورت نياز از بوفه بيمارستان بهشتياين مركز مجهز به بوفه نمي با •
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 عيادت از بيماران زمان، آداب و مقررات
  

 )ص(عيادت در كالم پيامبر اكرمآداب 
 )بحاراالنوار. (هركس به عيادت بيماري برود، در مسير رحمت الهي گام بر ميدارد

 )كنزالعمال. (تن از نزد بيمار استپر پاداش ترين عيادت، زود برخواس
 )كنز العمال. (چون بر بيمار وارد شدي از او بخواه دعا كند چرا كه دعاي او همانند دعاي فرشتگان است

 )كنز العمال(.بيماري كه بيهوش و بدحال است تا زمان به هوش آمدن عيادت ندارد
 آداب عيادت

 ا اطرافيان وي گرددعيادت طوري نباشد كه باعث مزاحمت براي بيمار ي
به همراه نمي آوريد از  هنگام عيادت بيماران گلهاي طبيعي و وسايل پذيرائي از اينكه در راستاي  كنترل عفونت هاي بيمارستاني

 .شما سپاسگزاريم
 .شايسته نيست پس از يكبار عيادت بيمار را به كلي فراموش نماييد

 .ل نپرسيدندارد شما نيز در اين مورد سئوااري اش را وقتي بيمار تمايلي به صحبت درباره جزييات بيم
 مقررات بيمارستان در مورد عيادت

به منظور حفظ نظم و آرامش در بيمارستان، رسيدگي هرچه بهتر به بيماران و مراعات موازين بهداشتي عيادت از بيماران تنها در 
، از آوردن آنها جهت ) سال 14زير (ظ سالمت كودكان خواهشمند است به منظور حف.ساعات تعيين شده امكان پذير مي باشد

خواهشمند است . پرسنل انتظامات از ورود وسايل نقليه شخصي به بيمارستان جلوگيري مي نمايند .مالقات بيماران پرهيز نماييد
 .استفاده نماييدعمومي كه در مجاورت بيمارستان قرار دارد هاي جهت پارك خودروي خود از پاركينگ 

 .خواهشمند است با همكاران ما در انتظامات همكاري به عمل آوريد. در اين مركز به شرح زير مي باشد بيماران ت مالقاتساعا
 16الي  14روزهاي زوج و تعطيل از ساعت 
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 ، پيشنهادات وشكاياتنظرات

 
اران از نحوه ي رفتار و عملكرد پرسنل و لين از نظرات و ميزان رضايتمندي بيماين بيمارستان به منظور اطالع مسئودر 

پس از ارزيابي فرم هاي پرشده توسط شما نسبت به امكانات موجود به گونه اي برنامه ريزي شده است كه كارشناسان ما 
و مدير بيمارستان اطالع داده مي نظرات به صورت محرمانه  روزانه به رياست . رفع نواقص موجود اهتمام مي ورزند

 .شود
بيماران گرامي مي توانند . باشدبيمارستان فرم هاي نظر سنجي ارباب رجوع موجود مي  دفتر پرستارينين در همچ

صندوق هاي كه به اين منظور در نقاط مختلف بيمارستان تعبيه شده  ام و درخود اقد پيشنهاداتدرج نظرات و  نسبت به
 .بياندازند

ان بيمارستان شكايتي داريد چنانچه از عملكرد هر يك از واحدها و يا كاركن
 :ميتوانيد به يكي از روشهاي زير اقدام نمائيد

ر طبقه دوم مراجعه حضوري به واحد رسيدگي به شكايات واقع د-
در ساعات اداري و دفتر  )اتاق مديريت(ساختمان اداري درماني

 .سوپروايزري در ساعات غير اداري
ستان و قرار دادن در تكميل فرم شكايت موجود در كليه بخشهاي بيمار-

 .صندوق نظرات، پيشنهادات و شكايات
مراجعه به وب سايت بيمارستان به آدرس -

http://kargarnejad.kaums.ac.irو تكميل فرم شكايت. 
 
 
 
 

 
 
 

 شماره تلفن ها و راههاي ارتباطي با بيمارستان
 

 انجام ميگردد واحد اطالعات،تماس با واحد درخواستي شما  از طريق واحد اطالعاتارستان و اتصال به پس از تماس با بيم
 

 03155549111-4 شماره بيمارستان
http://kargarnejad.kaums.ac.ir وب سايت بيمارستان

 03155540036 شماره فاكس

 kargarnejad@kaums.ac.ir ايميل

 
 87159-73446كد پستي  .انتهاي بلوار پرستار-پنج كيلومتري قطب راوندي -كاشان: آدرس
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 شرعي احكام

 .اگر كسي شك كند كه لباس و بدنش نجس شده است به شك خود اعتنا نكند -1
 .اگر لباس شسته شود ولي رنگ و بوي نجاست باقي مانده باشد لباس طاهر است -2
خم يا جراحت يا دمل باشد كه باعث نجس شدن لباس مي شود و عوض كردن لباس براي ديگران مشقت دارد مي اگر در بدن ز -3

 .تواند با آن لباس نماز بخواند
 .اگر رساندن آب به بدن براي بيمار ممكن نباشد يا ضرر داشته باشد مي تواند به جاي وضو يا غسل تيمم كند -4
 .و هر چه در عرف آنرا از اجزاي زمين ميدانند صحيح است) سنگ گچ و آهك حتي( تيمم بر خاك و ريگ و كلوخ و سنگ -5
 .وظيفه كسي كه نمي تواند ايستاده نماز بخواند آن است كه نشسته نماز بخواند -6
ايستاده و نشسته نماز بخواند بايد به صورت دراز كش و به طرف راست بدن به گونه اي كه صورتش رو به قبله  اگر كسي نميتواند -7

شد و اگر نتواند به پهلوي چپ و اگر نتوانست به پشت خوابيده و كف پايش رو به قبله باشد و بنا بر احتياط واجب بايد سرش در با
حد امكان براي ركوع و سجود اشاره كند و در صورتي كه با سرش نتواند اشاره كند بايد با چشمانش براي ركوع و سجده اشاره 

 .كند
و جراحت نمي تواند حرف بزند يا حروف را صحيح ادا كند بايد هر طوري كه مي تواند قرائت كند و اگر  اگر بيمار به علت بيماري -8

 .به هيچ صورت نمي تواند قرائت كند بايد در قلب خود بگذراند و زبانش را حركت دهد و به انگشت هم اشاره كند
روزه براي او ضرر دارد در صورتي كه از گفته دكتر گمان اگر شخصي احتمال دهد روزه برايش ضرر دارد يا دكتر به شخصي بگويد  -9

 .به ضرر يا خوف ضرر براي بيمار حاصل شود واجب است روزه نگيرد
 .با وضويي كه براي نماز صبح گرفته اگر تا ظهر باطل نشده ميتواند نماز ظهر و عصر را بخواند -10
 .نكنداگر كسي وضو گرفت و در باطل شده وضو شك كند به شك خود اعتنا  -11

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :تهيه و تدوين
 واحد حقوق گيرندگان خدمت -دفتر بهبود كيفيت


