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   مقدمه

بیمار و  نیاز موردکه است خصوص بیمارستان و اطالعات در  مقررات و قوانین از اي گزیده کتابچه این
بیمار و  بهتر تعامل سبب آنها از آگاهی و باشد میبیمارستان  بر حاکمشرایط  از اطالع جهتهمراهان وي 
 می آنان ابهامات و سواالت به پاسخگویی جهت منبع یک عنوان به و شود می بیمارستانپرسنل  با همراهان وي

 خود تکالیف و حقوق ازبیمار و همراهان وي  شناخت سببو اطالعات  مقررات و قوانین این با آشنایی. باشد
  . شود می ،استآگاهی آنان  عدم از ناشی که آنان حقوق تضییع مانع و گردیده

بیمار و همراهان بین  سازي اعتماد همچنین ودرمانی  بیمارستان اعتباربخشی  برنامه اجراي راستاي در کتابچه این
 ؛ودر نهایتبالینی  خدمات کیفیت ارتقايباعث  آن رعایت شک بدون که گردیده تهیهبیمارستان با پرسنل 

 ودانشگاهی این کشوري نیازهاي براساس مقررات و قوانین تغییرات به توجه با .بود خواهد بیماران رضایتمندي
 خواهد معتبر زمانی تا شده ذکر مقررات و قوانین که است بدیهی و دارد مستمر اصالح و بازنگري به نیاز کتابچه

   .نگردد ابالغ جدیدي قانون که بود

  . نماید یاري خود نیاز مورد سواالت به پاسخگویی در را شما کتابچه این است امید 

  کارشناس اعتبار بخشی بیمارستان  - مدیریت بیمارستان 

  دبیر کمیته مدیریت  و رهبري

  

  کاشاندرباره 

مرکزي ایران واقع کیلومتري اصفهان، در منطقه اي کویري و ناحیه  210ري پایتخت و کیلومت 250کاشان در 
مابین دشت کویر و  هاین شهر ک. است که یکی از شهرهاي بزرگ و مهم استان اصفهان به شمار می رودشده 

آران بیدگل و کویر و از سمت جنوب رشته کوه زاگرس در شمال استان قرار دارد از طرف شمال به شهرستان 
  . به قمصر و رشته کوه زاگرس و از شرق به شهرستان نطنز و از غرب به شهرستان دلیجان و محالت محدود است
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   بیمارستان معرفی:  اول فصل

  بهشتی دکتر شهید مجتمع پزشکی ،آموزشی و درمانی تاریخچه

 امناء هیئت جانبه همه کمک با و اجتماعی تامین سازمان توسط امر بدو در بهشتی کاشان شهید دکتر بیمارستان
 1380 سال بودجه قانون 10 تبصره استناد به سپس و گردید تاسیس 1369 سال در کاشان پزشکی علوم دانشگاه
 و شد داده تشخیص اجتماعی تامین سازمان درمانی خدمات بندي ازسطح خارج مرکز این 26/11/1379 مصوب

و به مرکز  گرفتقرار پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت درمانی خدمات بندي سطح چارچوب در
) ع( علی امام قلبفوق تخصصی  مرکز 1389 سال در. آموزشی و درمانی شهید بهشتی تغییر نام یافت پزشکی،

   .شد اندازي راه قلب جراحی و پالستی آنژیو آنژیوگرافی، انجام هدف با نیز

  بهشتی شهید آموزشی و درمانیمجتمع پزشکی،  رسالت

ي اعتبار بخشی و حاکمیت بالینی از طریق استانداردها رعایت با جامعه سالمت سطح ارتقاء ردا عهده ما 
 سطح درآموزش فراگیران علوم پزشکی و انجام پژوهشهاي بالینی  ،تخصصی فوق و تخصصی خدمات ارائه

 مردم و آحاد درمقابل را خودآوري روز می باشیم و با بهره گیري از علم و فن دانشگاه پوشش تحت منطقه
  .یممیدان پاسخگو مسئولین

  بخش هاي بیمارستان و راهنماي طبقات

  
  

  

-1داخلی:طبقه چهارم
عفونی-4داخلی -2داخلی

-CCU1-CCU2:طبقه سوم

ICU3-ICUOH-PICU-
اطفال- شیمی درمانی

زنان و -زایمان:طبقه دوم
-نوزادان-نازایی- زایمان

3جراحی مردان-جراحی زنان

- 1جراحی مردان :طبقه اول
2- 2جراحی مردان 

ICU1-ICU اتاق عمل ها

ریاست و مدیریت بیمارستان :طبقه همکف
مددکاري  - حسابداري ترخیص -حراست

پذیرش و مدارك پزشکی  - دیالیز -فروشگاه
دفتر پرستاري - رادیولوژي-رادیوتراپی-درمانگاه

دفتر آموزش پرستاري

آمفی -کتابخانه-دفتر آموزش:زیرزمین
امور -انبار-کارگزینی-آشپزخانه-تاتر

-خیاطخانه-فیزیوتراپی-مالی ودر آمد
لنژري-آزمایشگاه
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اتاق –آنژیوگرافی :طبقه سوم
عمل جراحی قلب

3داخلی :طبقه دوم

 - جراحی قلب–پست آنژیو :طبقه اول
پذیرش ویژه آنژیو و جراحی قلب

اورژانس  :طبقه همکف 
تصادفات 

  )ع(راھنمای طبقات ساختمان امام علی
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  قابل ارائه در مجتمع پزشکی آموزشی و درمانی شهید دکتر بهشتی پاراکلینیک خدمات

، مغز و اعصاب،عفونی،پوست،رادیوتراپی،طب زنان ،اطفال ،جراحی قلبقلب،،جراحی ،داخلی: درمانگاه هاي •
 .فیزیکی،ارتوپدي،ریه،گوارش وکبد،کلیه،روماتولوژي،غددودیابت،خون،اعصاب و روان

/  دیالیز  /سنگ شکن /تست ورزش /اکو  / سی تی اسکن / رادیولوژي/  آزمایشگاه/ فیزیوتراپی /  تراکم استخوان  •
  /پزشکی هسته اي /داروخانه سرپایی/نوارقلب/نوار مغز/شیمی درمانی  /کولونوسکوپی /  آندوسکوپی  /اسپیرومتري

 یک ارزشیابی رجهد

  بیمارستانی شهید دکتر بهشتی مجتمع-بلوار قطب راوندي- جاده راوند 5کاشان کیلومتر بیمارستان آدرس

  9الی 55540026- 031 تلفن

 55548900 فاکس

 beheshtihospital@kaums.ac.ir الکترونیک پست

  81151/87159 پستی صندوق
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 حقوق گیرنده خدمت  : فصل دوم

  بیمار حقوق منشور )الف 

 .است بیمار حق سالمت خدمات مطلوب دریافت :لاو محور •

 .گیرد قرار بیمار اختیار در کافی میزان به و مطلوب نحو به باید اطالعات :ومد محور •

 .شود شمرده محترم باید سالمت خدمات دریافت در بیمار آزادانه گیري تصمیم و انتخاب حق:سوم محور •

 .باشد رازداري اصل بیمارورعایت خصوصی حریم به براحترام مبتنی باید خدمات ارائه :مچهاررمحو •

  .است بیمار حق شکایات به رسیدگی کارآمد نظام به دسترسی :پنجم محور •

  منشور حقوق کارکنان )ب 
و نجات جان انسان ها در زمره برترین عبادات قراردارد و نجات جان  ی که توفیق خدمت به بیمارانازآن جائ

یک انسان؛ از سوي شارع مقدس با نجات جان تمامی انسان ها برابرمحسوب شده است وباتوجه به این که 
منشور حقوق کارکنان مجتمع , واجب است) ونجات جان انسان ها یعنی خدمت به بیماران(واجب مقدمه 

خدمت متناسب باشان ومنزلت بیماران گرامی فراهم , بهشتی تدوین گردید تا با رعایت آنبیمارستانی شهید 
توانایی و مصونیت است وکارکنان می توانند در مواردي بزرگوارانه از , حق دراین منشور به معنی اختیار. گردد
  .ود بگذرندحق خ

  .حق مصونیت ازهرگونه تعرض وپرخاشگري گفناري وکرداري- 1
  .جانی وشغلی , فاي وظایف شغلی اعم ازامنیت مالیحق داشتن امنیت براي ای- 2
ف شغلی مورد پیگرد یسبب انجام وظابه درمواردي که  ت و مساعدت قضایی از سوي مسئولین،حق حمای- 3

  .قرارمی گیرند
دادن اعمال خالف اصول و قواعد حرفه اي که موجب آسیب دیدن جسمی یاروحی بیمار  حق امتناع از انجام- 4

  .می شود و حق پایبندي به قسم نامه هاي حرفه اي در حدود شرع و قانون 
 پروتکل هاي مصوب و حق داشتن استقالل در تصمیم گیريري بر پایه اصول علمی و قانونی وحق تصمیم گی- 5

  .در حدود شرح وظایف
 بیماران وناسب وتکریم از سوي مسئولین، کارکنان، ماموران دولتی، بازرسان، برخورداري ازسلوك م حق- 6

  .همراهان ایشان



  بیمار  توجیهی کتابچه                                                                            کاشان بهشتی دکتر شهید  پزشکی ،آموزشی و درمانی مجتمع
  بیمار و همراه 

 

  ٨ صفحھ     
   

  .جرایم کیفري علیه پرسنل درمانی درحال انجام وظیفه به استناد قانون مجازات اسالمی- 7
درحین انجام وظیفه پرسنل  ؛همراه وبستگان بیمار و سایر مراجعین به بیمارستان چنانچه هرکس اعم ازبیمار، - 8

  .قانون مجازات اسالمی می گردد  609و 608مشمول ماده  درمانی به ایشان توهین یا حمله نماید
  ضربه  74شالق تا  – 3سه تاشش ماه حبس              – 2جزاي نقدي              – 1

  مصادیق توهین:    
 به کاربردن هرگونه کلمات رکیک واهانت آمیز وتحقیرکننده    - 1

 .انجام حرکاتی که داللت برتوهین داشته باشد - 2

 توهین یا تحقیر   وارد کردن هرگونه ضربه به قصد  - 3

  بخش در برقراري آرامش مجدد برابرتالش پرسنل در در تمرد هرگونه مقاومت یا - 4

  شکایات و پیشنهادات  ،انتقادات )ج 

 : و انتقادات بیمارانبررسی شکایت -1

 و در در حوزه معاونت درمان بیمارستان شکایاترسیدگی به  واحدبیماران و همراهان در شیفت صبح  به  .1
 . بیمارستان مراجعه می کنند مستقر در دفتر پرستاري و شب به سوپروایزر بالینی شیفت عصر

تواند با مراجعه به سایت فرد شاکی می ، می باشد شکایاتسامانه و  دستی به دو صورتثبت شکایات بیماران  .2
نسبت به پیگیري شکایت  ،ریافت کد رهگیريشکایت خود را در سامانه شکایات وارد کرده و با د ،دانشگاه

  .خود اقدام نماید

  :بررسی رضایتمندي  بیماران-2

تکمیل قرار می دهند و راهنمایی هاي را در اختیار بیماران و همراهان جهت موقع ترخیص فرم رضایتمندي پرسنل 
فرم ها فاقد  .مایندن ه تکمیل آن اقدام مینسبت بتا بیماران و همراهانشان  الزم را در این زمینه به بیماران می دهند

 .نام و نام خانوادگی و مشخصات تکمیل کننده فرم می باشد

 :بررسی پیشنهادات بیماران-3

امانه نظر سنجی ارباب رجوع موجود می باشد که بیماران و همراهان با در سایت بیمارستان شهید بهشتی س.1
  . ورود به آن نظراتشان را در سامانه ثبت می نمایند

صندوق پیشنهادات  ،در قسمتهاي مختلف بیمارستان خصوصا سالن انتظار اصلی بیمارستان جنب اطالعات.2
  .وجود دارد که بیمار و همراهانشان می توانند پیشنهادات خود را در آن بیاندازند
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  :بیمار به پرونده پزشکی دسترسینحوه  )د 

 :دسترسی بیمار به پرونده پزشکی .1

 :ر به دالیل زیرمگ ،کندنمی بیمارستان اطالعات بیمار را بدون اجازه بیمار براي سایرین افشاء  .1

  مطابق قانون براي گزارش اطالعات خاص توسط بیمارستان باشد .  
  موثر باشد  جامعه  بر روي بهداشت یا سالمتی اشخاصبیماري فرد تحت شرایطی که .  
 پروژه هاي تحقیقی خدمات  ، اپیدمیولوژي یاشرایط خاصی براي امور بیومدیکال تحت

  ).است کتبیدرخو طبق تایید وزارتخانه متبوع و یا با(. بهداشتی

مل آمده از پزشک بیمار حق دارد اطالعات کاملی درباره تشخیص بیماري خود، درمان و پیش بینی هاي بع .2
که از نظر پزشکی صالح نیست که چنین اطالعاتی به بیمار داده شود  هنگامی .معالج خود بدست آورد

    .قرار گیرداطالعات باید در دسترس فرد مناسبی که از طرف بیمار تعیین شده 

 :بیمار شامل موارد زیر می باشد خود به پزشکی پرونده واگذاري شرایط.3

 دستور. است نیاز مورد بیمار کتبی ،درخواست بیمار به پرونده کل گذاشتن اختیار در براي 

 مسئول به مورد این در که این مگر است ضروري مزبور درخواست روي بر ریاست بیمارستان

 .باشد کرده اختیار تفویضپزشکی  مدارك

 فردي که از  به پرونده گذاشتن اختیار در براي معالج پزشک اجازه روانی، بیماران مورد در
 . است نیاز مورد طرف بیمار وکیل قانونی او می باشد،

 ضروري بیمار محضري کتبی اجازه پرونده، گرفتن براي بیمار نزدیکان مراجعه صورت در 

 -همسر -مادر -پدر( گیرد می قرار 2 و 1 درجه نزدیکان اختیار در فقطکپی پرونده  و است
 ).برادر -رخواه  -فرزند

 سازمان به ارائه جهت را مدارك بیمار اینکه مگر نیست نیاز اصل برابر تصویر مهر: تبصره یک

 ).با نامه کتبی از طرف آن اداره یا سازمان ( باشد کرده درخواست اي اداره یا
  .شودمی  بایگانی وي پرونده در حتما بیمار کتبی درخواست: تبصره دو

باید برگه استاندارد پذیرش که در پشت آن فرم اجازه نامه افشاي اطالعات بیمار چاپ شده پرونده بیماران  .4
  .، از وي اجازه افشاي اطالعات مدارك پزشکی دریافت گرددباشد و به هنگام پذیرش بیمار دارا است را
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، مرکز مراقبت وجود داشته باشدچنانچه درخواستی مبنی بر واگذاري پرونده از طرف شرکت بیمه بیمار .5
 .پرونده را به کارشناس بیمه واگذار نمایدکپی سالمت اجازه دارد که 

 :دیگر پزشکی مرکز یا بیمارستان به پزشکی پرونده واگذاري شرایط.2

  .بیمار و موافقت ریاست یا مدیریت بیمارستان امکان داردمحضري  با اجازه نامه افشاء اطالعات به اعضاي خانواده بیمار. 1
گاهی مصلحت خود بیمار ایجاب می کند که پزشک وي حال او را براي خویشاوندان وي تشریح نماید تا دقت و عنایت ایشان .2

 .داده است موارد موجود در پرونده رااذن در افشاء  مفروض این است که بیمار ال او و طبیعت بیمار باشد در اینجابه وي موافق با ح
  . دهد اطالعاتی را که به نظرش ممکن است سالمتی بیمار را به خطر اندازد، در دسترس بیمار قرار ندهد قانون به پزشک اجازه می.3

  :رضایت آگاهانه نحوه اخذ  )ه
آگاهانه توسط پرسنل بخش مربوطه براي موارد مندرج در فرم رضایت  ،جام پروسه هاي درمانیدر هنگام ان.1

 .گرددمیامضاء مهر و و پزشک معالج و پرستار تکمیل همراه و وضیح داده می شود و توسط بیمار وبیمار ت

، قیم یا سرپرست بیمار یا )پدر یا جد پدري (از ولی بیمار رضایت در افراد نابالغ، مجنون، محجور و سفیه .2
  .گرفته شود  مایندگان قانونی بیمار بایدن

  :مواردي که اخذ رضایت نامه الزامی نیست  .3

 طبق ( معاینه و اعالم سالمت فرد از نظر ابتال به بیماري هاي مسري جهت اعالم به وزارت بهداشت
  ) درخواست وزارت بهداشت

 فوري و اورژانس اخذ رضایت الزم نمی باشددر موارد ضروري ،.  

  :اهی پذیرش همراه  بیمار و امکانات رف )و

داشته  مرد همراه مردان ماریب و زن همراهزن باید  مارانیب و باشد داشته همراه کی تواندی م فقط ماریب هر.1
  .تایید می گرددپزشک معالج بیمار طبق نظر  همراهبه  ازین. باشند

  . باشدی م بالمانعی درمانی صیتشخي ها پروسه انجام نیحمادر کودك   "خصوصا کودك نیوالد حضور.2
باید  پزشک ازی سواالت داشتن صورت در .باشند می بیرون اتاق از پزشک بالینی ویزیت هنگام در همراهان.3

   .نمایند  اقدام ،ویزیت از بعد
 به همراهان ورود گرید اوقات در .باشدی مروزهاي زوج و جمعه  بعدازظهر 2-4  بیماران مالقات ساعات.4

  .باشدی م ممنوع بخش
  .شودی صادرم نگهبانی بیمارستان،که توسط  باشدی می الزام همراهان جهت کارت داشتن.5
 در ممیت سنگ .است شده درنظرگرفته همراهان جهت الزم لیوسا با نمازخانه و وضوخانه ،زیرزمین طبقه در .6

 .باشدی م نصب اتاقها درنیز ه قبل نشانگرو  باشدی م موجودهاي بخش اتاق
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  .است موجود ها بخش درتلفن  گوشی بیمار، با بیرون از تماس جهت .8
 .شود می نیازمندگذاشته اختیاربیماران درویلچر  توسط پرستار و کمکی بخش، لزوم درصورت .9

 درنظر همجنس همراهی بخشها بیماران در کند، موقع صدور کارت همراه براي می تالش مدیر خدمات .10
 .شود گرفته

 در استراحت جهت) به دلیل کمبود فضاي فیزیکی (تعدادي تخت تاشو یا صندلی  همراهان جهت مارستانیب .11
روزانه تعداد مشخصی غذا  .، با آشپزخانه هماهنگ شده استغذا التیتسهمورد  در و  است نظرگرفتهبخشها در 

ا دریافت جهت همراهان پخت می شود که در صورت مراجعه همراه به دفتر خدمات با داشتن کارت همراه و ب
  .تحویل همراه می گرددهزینه در آشپزخانه 

  :حفظ حریم گیرنده خدمت)ز

ها و  به هنگام مراقبت از وي، رفع حاجت، مشاورهرا  احترام به حریم خصوصی بیمارکلیه پرسنل بیمارستان  .1
در هر لحظه از اقامت او در بیمارستان مد ... معاینات پزشکی، درمانهاي قبل و بعد از عمل، رادیوگرافی و

 .داده  و رعایت میکنندنظر قرار 

 بیماران به خدمات ارائۀ براي همگن پرسنل از استفاده ویژه، مراقبت بخشهاي خصوص به بخشها درهمۀ.2
 با(.باشد امکانپذیرمی درخواست بیمار، درصورت ،با برنامه ریزي صحیح مدیر خدمات ،)بانوان ویژه به(

 و خدمت گیرندة به فوري رسانی کمک براي مانعی نباید همگن، پرسنل از استفاده که اصل این رعایت
 ).مصدومین باشد

توسط  تصویربرداري رختکن مخصوص بیمار دربخشهاي بستري وبخشهاي پاراکلینیکی خصوصا بخشهاي .3
 .شده استتعبیه مسئول بخش 

دراتاقهاي معاینه درتمامی قسمتهاي بیمارستان اعم ازبخشهاي بستري وپاراکلینیکی وکلینیکها پاراوان جهت  .4
  .توسط مسئول بخش تعبیه می شود حفظ حریم بیمار

مانند  رادیولوژي،و  عمل اتاق داخل دررا  درمانی الزامات و بدن پوشش شئون تمامیکلیه پرسنل  .5
 جراحی اعمال انجام حینهمچنین و) روسري و یا کاله ،گان(ن بیمارا براي ویژه هاي لباس استفاده از

  .رعایت می نمایند
 .شودمی حفظ  توسط مسئول بخش و کلیه پرسنل  عمل از بعد حین و قبل، بیمارپوشش اسالمی  .6

کلیه مسئول بخش و توسطجنس مخالف دراتاق عدم حضور  قبل ازدرپ کردن،اتاق عمل  در حد امکان تا .7
 .رعایت میگردد پرسنل 

پوششهاي برزنتی با میله هاي متحرك و یا توسط  را توسط انتقال بیمار بر روي تخت عملکلیه پرسنل،  .8
  .بدن بیمار پیشگیري گرددتا از تماس مستقیم پرسنل اطاق عمل با اعضاي میدهند انجام ) ملحفه(پارچه 
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انجام میدهند و کلیه  یا کشیدن پرده سقفی در حفاظ پاراوان را اورژانسخونگیري در پرسنل اورژانس کلیه  .9
  .میدهندخونگیري انجام  دندر آزمایشگاهها نیز در محلی که افراد غیر همگن تردد نداشته باشپرسنل 

حقوق رعایت . شود می... آداب و رسوم مربوط به اعتقادات مذهبی فرد شامل مسائلی از قبیل دعا، نماز و .10 
 .گیردمیدر چارچوب احترام به حقوق سایر بیماران و اشخاص انجام توسط کلیه کارکنان  مذکور

مراحل انجام و حضور اساتید و دانشجویان در تمامی  بیمارستان بودن آموزشیمسئول بخش درمورد  .11
 .به بیمار و همراهان وي اطالع رسانی الزم را انجام می دهد  پروسیجرهاي تشخیصی درمانی

  .دارند، حضور هنگام معاینه بیمار توسط فراگیران ودانشجویانپزشک یا دستیارارشد در .12
  :مقررات بیمارستان: فصل سوم 

  :مقررات استفاده از تلفن همراه)الف 

  .به بیمار و همراه معذور می باشند پزشکان و پرسنل همراه شماره دادن از همکاران وخانه تلفن متصدي .1

 .باشد می ممنوع و همراه  توسط بیمار کار محل در ... و بلوتوث نظیر اقدامات سایر و فیلمبرداري .2

 .باشد می نصب ها بخش در همراه تلفن از استفاده رعایت بروشورهاي .3

 :می باشد که شامل موارد زیر می باشد   نصب ممنوع مکانهاي در" ممنوع همراه ازتلفن استفاده "پوستر .4
، فیزیوتراپی بخش ،جراحی بخش ،مانند اکو سرپایی درمان بخش ات،وتصادف اورژانس بخش، عمل اتاقهاي

   .، بخش زایمانيربرداریواحدتصو، واحدنوارمغز، وعصب عضله نوار واحد

 .سبب خرابی آنها می شودتجهیزات مهم بیمارستانی  مجاورت برخیاستفاده از تلفن همراه در  .5

 :تعرفه ها و بیمه ها)ب

  .تخصص آنها در سایت بیمارستان بهشتی موجود است و قابل بازدید می باشدلیست اسامی پزشکان و - 1
و حسابداري با این مرکز در واحد پذیرش  طرف قراردادتکمیلی و بیمه لیست سازمانهاي  بیمه گر  - 2

 .باشدمی نصب بیمارستان 

توسط  پذیرشواحد ترخیص و  لیست خدمات قابل ارائه دراین مرکز به انضمام تعرفه هاي دریافتی در - 3
 .گیردمیمعرض دید مراجعه کنندگان قرار درمسئول واحد ترخیص 

ودریافت خدمات از این جهت ارجاع بیماران نیازمند به سیستم هاي  حمایتی بیمارستان واحد مددکاري  - 4
 .پاسخگو می باشد ،مراکز
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در نظام تحول (نه هاي آن هزیتخفیف و ..) .ی وهموفیل ،تاالسمی ،شیمی درمانی(لیست بیماریهاي خاص  - 5
 .نصب می باشدو ترخیص در واحد پذیرش  واحد مددکاري تهیه و توسط) سالمت

 .ارجاع می دهند بیمه کارشناسان به اي، بیمه تاطالعا دریافت جهت را انبیمار پرسنل، - 6

  .کلیه هزینه هاي دریافتی از بیمار در بیمارستان براساس طرح تحول نظام سالمت اخذ می گردد - 7

  : مراحل ترخیص)ج 
 پرونده ،و تکمیل پرونده و نوشتن خالصه پرونده و دستورات دارویی پزشک توسط بیمار ترخیص از پس.1

در شیفت هاي (و کمک بهیار بخش  )در شیفت هاي صبح و عصر (بخش منشی توسط حساب تسویه جهت
 .گردد می منتقل حسابداري به )شب

 .بیمار تحویل همراه وي می گردد با رسید وبرگه ترخیص صادر  حساب، تسویه پس از .2

با توسط حسابداري  علی الحسابدریافت از غیر( درمان هزینه بعنوان ،بیماران از نقد وجه دریافت هرگونه .3
  .باشد می ممنوع )صدور برگه رسمی مربوطه

 هاي نامه وآیین قوانین براساستوسط واحد ترخیص و حسابداري  خدمت ازگیرندة خدمات هزینۀ دریافت. 4

  .میگیرد انجام )طرح تحول نظام سالمت( موجود
 هیچگونه زم براي اثبات تصادفی بودن بیماردر صورت داشتن مدارك ال تصادفات اورژانس ترخیص در. 5

 .شود می پذیرفتهدر موارد نقص مدارك پرونده  امانت بابت که پولی بجز نمیگردد دریافت اي هزینه

 .است فعال خدمات ارائه جهت ساعته 24 ،حسابداري صندوق و اورژانس ترخیص و پذیرش.6

و صورتحساب بیمار سهم یارانه اي  ،دریافت فاکتور هزینه هاي درمانیدر صورت درخواست بیمار جهت .13
 .را دریافت می نمایدسپس فاکتور را پرداخت می نماید و  تخفیفات اعمال شده

طبق طرح تحول  ،و سرطان...) هموفیلی و تاالسمی، ،صعب العالج دیالیز،(خاص دریافت وجه از بیماران.14
  .مت رایگان و یا داراي تخفیف می باشدسال
با توجه به سقف  "کمک موردي "بیماران تحت پوشش کمیته امداد در صورت ارائه گواهی در خصوص.15

  .می گرددهزینه کسر  ،مبلغ تعیین شده
ایرانی ي با هویت در صورتی که ضارب فردکه کروکی دارند تباع خارجی هزینه در موارد تصادفات ا. 16

  .رایگان می باشد ،تصادفات 92طبق قانون ماده  ،باشد)کدملی ثبت شده داشتن(
و سرطان  ...) دیالیز،صعب العالج ،تاالسمی ،هموفیلی و(رایگان بودن هزینه هاي مربوط به بیماران خاص .17

  .ممنوع می باشد) طبق طرح تحول نظام سالمت( مخصوص بیماران ایرانی است و براي اتباع خارجی
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  :ضمیمه 

   دانشگاه سایت.1

 از دانشگاه سایت به دسترسیجهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص بیمارستان و خدمات ارائه شده در آن 
 اطالعات به توانید می سایت این از استفاده با.  است امکانپذیر  www.kaums.ac.ir  اینترنتی آدرس طریق

  .  کنید پیدا دسترسی زیر

   آموزشی درمانی شهید بهشتی ،مجتمع پزشکی سایت.2

 اول صفحه در.  است امکانپذیر kaums.ac.ir  www.beheshti. آدرس طریق از سایت این به دسترسی
سامانه شکایات و  و بیمار حقوق منشور درمانگاه، زمانی  برنامه بیمارستان، اخبار آخرین به توانید می سایت این

  . یابید نظر سنجی تکریم ارباب رجوع دسترسی

  بیمارستان و دانشگاه ضروري هاي تلفن از لیستی.3
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