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                                                                خط مشی و روش  

                                                               

ذینفعان: 
کارکنان -پزشکان-بیماران ومراجعین

فرد پاسخگو: 
رئیس بیمارستان

تعاریف: 

بیانیه خط مشی و روش:
شیوه های راهنمایی و هدایت گیرندگان خدمت در سطح مرکز با استفاده از تابلوها، خط کشی ها، واحد اطالعات، سایت 
بیمارستان،بروشور و پمفلت موجود در بخش ها، تلویزیون های موجود در مکان های عمومی و برخی از بخش ها و صندوق 

پیشنهادات و انتقادات و رسیدگی به شکایات میسر می باشد.
هدف:افزایش رضایتمندی بیماران با توجه به پاسخگویی موثر و کافی به ابهامات و سواالت بیماران

برقراری ارتباطی صمیمانه و محترمانه با مراجعین و بیماران
حمایت از برنامه های ارتقاء سالمت جامعه از طریق آموزش عمومی و اطالع رسانی

شیوه انجام کار:( شیوه انجام کار بصورت گام به گام همراه با مسئول ، زمان و مکان اجرا)

کلیه مطالب آموزشی و اطالع رسانی مربوط به بیماران که شامل بروشورهای آموزش به بیمار و خودمراقبتی ، برنامه  -1
درمانگاه، نام واسامی پزشکان،لیست تعرفه، تلفن های ضروری، نحوه پذیرش و ترخیص، بیمه های طرف قرارداد، 

گواهینامه ارزشیابی بیمار،نحوه رسیدگی به شکایات، راهنمای طبقات
مسئول پذیرش در بدو ورود بیمار، در مورد آموزشی بودن بیمارستان , نظام تحول سالمت اطالعات عمومی و ضوابط و  -2

هزینه های قابل پیش بینی و بیمه های طرف قرارداد به بیمار اطالع رسانی می نماید.
برنامه کاری پزشکان درمانگاه هر یک از درمانگاه های تخصصی و بخش ها توسط مسئول درمانگاه / بخش مربوطه در  -3

تابلو اطالع رسانی نصب می باشد.

دامنه: کلیه بخش ها وواحدها عنوان خط مشی :  راهنمایی و هدایت گیرندگان خدمت در سطح بیمارستان
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راهنمای بیماران اورژانس و مراجعه کنندگان به بخش های تشخیصی توسط نوارهای رنگی دیوار مشخص گردیده است. -4
تابلو رسیدگی به شکایات در سالن اصلی و بخش اورژانس توسط مسئول حقوق گیرنده خدمت نصب شده است. -5

ساعات مالقات بیماران و سایر اطالعات مورد نیاز در بروشور آشنایی با بیمارستان که در بدو ورود توسط مسئول  -6
پذیرش به بیمار / همراه وی داده می شود قید گردیده است.

راهنمای نحوه پذیرش ، لیست تعرفه بیمارستان،گواهینامه ارزشیابی و راهنمای طبقات توسط مسئول حقوق بیمار در  -7
بخش اورژانس واحد صندوق و پذیرش و سالن اصلی نصب گردیده است.

پرستار / ماما بخش آموزش الزم به بیمار در خصوص نحوه دسترسی به مددکاری را ارائه می دهد. -8
پرستار مسئول بخش -9

در رابطه با منشور حقوق بیمار به وی توضیح می دهد. 

به صورت شفاهی با ارائه بروشورهای آموزشی به بیمار و همراه وی اطالع رسانی می نماید. 

به همراه پرستار مسئول بیمار در صورت نیاز بیمار به انجام پروسیجرهای حیاتی با حضور پزشک مربوطه توضیحات  

الزم را به بیمار و همراه می دهند.
10-هرگونه خدمات جدید درمانی و تشخیصی بیماران از طریق مسئول روابط عمومی با نصب بنر و پوستر و سایت 

بیمارستان در سطح شهر اطالع رسانی می شود.
11-لیست کلیه خدمات تشخیصی و درمانی  و سایر خدماتی که به صورت اورژانس یا غیر اورژانس در مرکز انجام می شود 

توسط مسئول آموزش همگانی در سایت بیمارستان و توزیع بروشور و پمفلت در سطح بخش ها اطالع رسانی می شود
12-مسئول بخش ضمن تهیه بروشورهای خودمراقبتی و سایر بروشورهای آموزشی مورد نیاز بیماران آن را در اختیار 

بیماران قرار می دهد.
13-آموزش به مادران باردار در بلوک زایمان توسط تلویزیون های موجود در بخش  زنان و زایمان  و درمانگاه زنان در کنار 

توزیع بروشور  و پمفلت توسط مسئول بخش انجام می شود.
14-مسئول واحد اطالعات راهنمایی های الزم را به بیماران و مراجعین در شیفت صبح و عصر بر عهده دارد.

15-صندوق رسیدگی به شکایات و صندوق پیشنهادات در سالن های اصلی جهت جمع آوری نظرات مراجعین نصب می 
باشد که نتایج آن در راستای ارتقاء عملکرد بیمارستان و هدایت صحیح گیرندگان خدمت به کار گرفته می شود.

نحوه نظارت بر اجرای خط مشی و روش:

نظارت برحسن اجرای خط مشی وروش توسط مروابط عمومی وبا استفاده از چک لیست بصورت فصلی انجام وگزارش به تیم 
مدیریت اجرایی ارائه می گردد.

مسئولیت بروز آوری این روش اجرایی بر عهده مسئول بهبود کیفیت  ساالنه انجام می شود.

منابع: 
بخشنامه منشور حقوق بیماربه شماره387956 مورخ88/8/10

سایت بیمارستان

بروشورهای آشنایی با بیمارستان



تهیه کنندگان

مسئول مددکاری مددکاری فاطمه  قزوینی

کارشناسی مسئول آمارومدارک پزشکی نفیسه  عظامی

کارشناس بهبودکیفیت بهبودکیفیت پونه  منعم طبری

رئیس اداره بهبود کیفیت و
ایمنی بیمار بهبودکیفیت راحله  حاجی آقابزرگی

مترون دفترپرستاری فاطمه  دماوندی اصیلی

مسئول حراست حراست مختار علیجان زاده

تایید کنندگان

ریاست ریاست سید ابراهیم حجازیان

ابالغ کننده

ریاست ریاست سید ابراهیم حجازیان


