"منشور حقوق کارکنان"

"منشور حقوق بیمار"
منشور "حقوق بیمار در ایران "شامل پنج بند است که به
شرح زیر می باشد :

پرسنل بیمارستان حق دارند…

-1دریافت مطلوب خدمات سالمت حق شماست.

-1در قبال ارائه مراقبت مطلوب و موثر از جانب بیماران و

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

همراهان مورد احترام کامل قرار گیرند.

شما قرار گیرد.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
درمانی جهرم
مرکز آموزشی درمانی استاد مطهری

 -3حق شما در انتخاب و تصمیم گیری آزادانه خدمات
سالمت محترم است.
-4ارائه خدمات سالمت باید مبتنی بر احترام به حریم
-5دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات حق

داشته باشند.

بیمار در تمام بخش ها موجود است ،شما می توانید با
مطالعه از حقوق خود اطالع کاملتری دریافت کنید.

تجربیات بیمارستانی

-4علیرغم درخواست و اصرار بیماران از انجام دادن اعمال
خالف اصول و قواعد حرفه ای که موجب آسیب دیدن جسمی
و یا روحی بیمار می شود امتناع نمایند.

هر فردی که قصد ارایه خدمات به شما دارد موظف است

-5از هر گونه تعرض و پرخاشگری گفتاری و کرداری احتمالی

ضمن معرفی خود وسمت خود توضیحاتی در خصوص

توسط بیماران و یا همراهان در امان باشند .

اقدام مراقبتی به شما ارایه دهد.شما در تمام ساعات
شبانه روز کلیه خدمات درمانی را به بهترین و کاملترین
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اقدام نماید.

خصوصی شما و رعایت اصل رازداری از طرف ما باشد.

شرح کامل تمام بندهای فوق در تابلو منشور حقوق

تیرماه 95

دستورالعمل های مصوب به ارائه خدمت و روشهای درمانی

-3جهت ارائه مراقبت مطلوب و موثر محیطی آرام و امنی

شماست.

دفتر بهبود کیفیت

-2فقط در چارچوب وظایف قانونی و براساس اصول علمی و

شکل دریافت می نمایید .در صورت داشتن هر گونه نظر و

-6بر اساس شرح وظایف و زیر نظر مسئول مربوطه و براساس
قوانین و مقررات در انجام وظایف قانونی خود مستقل باشند.

پیشنهاد و انتقاد می توانید به دفتر سوپروایزری که در

-7از رفتار مناسب و تکریم از سوی (مسئولین  ،کارکنان ،

تمام ساعات شبانه روز فعال می باشد مراجعه نمایید.

ماموران دولتی  ،بازرسان) بیماران و همراهان ایشان برخوردار
شوند .

مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی استاد مطهری جهرم

در بخش اورژانس ويزيت بيماران سرپايي بصورت  24ساعته با

مؤسسه اي دولتي است كه تحت پوشش دانشگاه علوم
پزشكي جهرم فعاليت خود را انجام مي دهد.
هم اكنون اين مركز با داشتن خدمات سرپايي،تخصصي و
فوق تخصصي در قالب بخش هاي زير در حال فعاليت است:
بخشهاي اورژانس،داخلي،سي سي يو،پست سي سي يو،

حضور پزشكان عمومي و در صورت نياز و صالحديد ايشان توسط
متخصص مقيم در كليه روزهاي هفته ارايه مي شود .عالوه بر آن واحد
تزريقات و نوار قلب نيز با همكاري بخش خصوصي  24ساعته فعال
است.

اتاق عمل و بخش های اختصا صی  :زايشگاه  ،زنان،جراحي
چشم،مراقبت ويژه نوزادان (، )NICUكوليز و دياليز كه در
شهرستان جهرم فقط در اين مركز قرار دارد.
خدمات پاراکلینکی شامل :راديولوژي ،آزمايشگاه ،داروخانه
،بخش اكو  ،نوار قلب و تست ورزش.
بخش رادیولوژی بيمارستان  24ساعته خدمات
عكسبرداري را انجام مي دهد و در بخش رادیولوژی
کلینیک هنری ،خدمات تشخيصي نوين نظير( ام ار اي و

سزارین

1700000 – 1900000

بخش دیالیز با  16تخت فعال در دو شيفت صبح و عصر به خدمات

( DCRباز کردن

1300000 - 1400000

118000 - 130000

58000 - 75000

به بيماران مزمن كليوي مشغول و در شيفت شب جهت بيماران اورژانس
در صورت نياز آماده ارايه خدمت مي باشد.

مجرای اشکی)

بخش اکوکاردیوگرافی عالوه بر ارايه خدمات به بيماران بستري جهت
بيماران سرپايي نيز در شيفت صبح با تعيين وقت قبلي( اكو و تست ورزش) را
با حضور متخصصين قلب و پرستاران با تجربه انجام مي دهد.

NVD

(درصورت نداشتن

شيفت صبح ،آزمايشات بيماران سرپايي را در آزمايشگاه كلينيک هنري و در
شيفت عصر و شب آزمايشات اورژانسي بيماران سرپايي را پذيرش و انجام مي

بیمه تکمیلی)

تکمیلی)

 ( D  Cکامل )

650000 – 850000

45000 - 75000

38000 - 60000

دهد.

( D  Cتشخیصی )

700000 - 900000

55000 - 70000

35000 – 50000

آزمایشگاه بیمارستان

نيز عالوه بر انجام آزمايشات بيماران بسنري در

1200000 - 1600000

زایمان طبیعی

(کورتاژ)

عصر (بجز روزهاي تعطيل) ،در واحد راديولوژي بيمارستان و

تخت NICU

 6180000ریال

كلينيک هنري بصورت فعال برقرار است .بيماران با تعيين

تخت POST CCU

 2424000ریال

نوبت قبلي توسط منشي واحد مربوطه مي توانند از خدمات

تخت POST NICU

 932000ریال

تخت عمومی

 1332000ریال

تخت نوزاد

 932000ریال

اختصاصي ارايه مي نمايد.

APR

نداشتن بیمه

سونوگرافی جهت بيماران سرپايي با تعرفه دولتي هر روز

بخش کولیز

(ترمیم مثانه و واژن)

1200000 - 1400000

115000 - 130000

85000 - 100000

رایگان

تختCCU

با  12تخت جهت بيماران تاالسمي خدمات

فیکو  +لنز

1400000 - 1600000

140000 - 180000

80000 - 100000

رایگان(در صورت

 3090000ریال

پزشكان فوق تخصص گوارش ،آندوسكوپي و كولونوسكوپي
انجام مي گردد.

مبلغ کل ( آزاد )

130000 - 150000

تراكم استخوان و ماموگرافي و عكسبرداري ديجيتال) نيز
وجود دارد.

در بخش اندوسکوپی بيمارستان  ،در شيفت صبح توسط

نوع عمل جراحی

%6

%3
85000 - 100000

قیمت تخت بخش های بیمارستان( آزاد)

سونوگرافي استفاده نمايند.

هزینه اعمال شایع

قیمت ویزیت متخصص( آزاد)
ویزیت متخصص سرپایی

 132000ریال

ویزیت متخصص سرپایی تمام وقت

 224400ریال

ویزیت فوق تخصص استادیارسرپایی

 272000ریال

سرکالژ( مک دونالد )

1100000 – 1300000

75000 - 105000

60000 - 90000

کیست تخمدان

1500000 - 1700000

100000 - 130000

75000 - 90000

ناخنک

300000 – 450000

سرپایی با بی حسی –

90000 - 120000

پروبینگ

190000 - 250000

خارج از یارانه سالمت
15000 - 22000

9000 - 15000

 – 1مبلغ هزينه آزاد شامل بيماران اتباع خارجي و ايرانيان فاقد
دفترچه بيمه مي باشد .
– 2هزينه پرداخت  %6شامل بيماراني است كه با دفترچه بيمه
سالمت ،كميته امداد يا بيمه تامين اجتماعي مراجعه و بستري مي
شوند. .
 – 3پرداخت  % 3شامل بيماراني است كه با دفترچه روستايي و با
مهر كردن برگ دفترچه توسط پزشک خانواده روستايي بستري مي
شوند.

-4زايمان طبيعي براي تمام بيمه ها رايگان ولي در صورتي كه بيمار شما
داراي بيمه تكميلي باشد خارج از يارانه دولت محاسبه مي گردد .

