رعایت حقوق گیرنده خدمت
تهیه و تنظیم :مریم هادی زاده کارشناس امور پرستاری مدیریت پرستاری معاونت درمان دانشگاه

• يکي از عوامل مهم کيفيت ،مشتري محور بودن بيمارستان است که از مصاديق بارز
مشتري محوري بيمارستان توجه به حقوق گيرندگان خدمت مي باشد.
• رسالت مهم بيمارستان در امر پاسخگويي و مسئوليت پذيري ،برنامه ريزي و نظارت
دقيق مسئوالن در خصوص صيانت از حقوق بيماران ،امري ضروري و اجتناب ناپذير
است.

راهنمایی صحیح و به موقع گیرندگان خدمت
• راهنمايي و هدايت به طرق مختلف نظير تابلوها ،خط کشي ها ،واحداطالعات مراجعين
• واحد اطالعات و پذيرش درمعرض ديد کامل مراجعين
• در بيمارستانهاي بيش از  100تخت واحد اطالعات و پذيرش مستقل از يکديگر
• فردي،پاسخگويي به مراجعين را باحوصله و با برقراري ارتباط محترمانه و بياني شيوا و
قابل فهم و آشنا به گويش هاي محلي متناسب با موقعيت جغرافيايي استقرار
بيمارستان آگاهي کافي اين فرد در خصوص پاسخگويي به نيازها و پرسشهاي احتمالي
مراجعين
• ارائه اطالعات الزم به بيماران در زمان پذيرش در خصوص مراحل پذيرش ،بستري و
ترخيص ،هزينه هاي احتمالي و بيمه هاي طرف قرارداد

راهنمایی صحیح و به موقع گیرندگان خدمت
• نصب اطالعيه و سامانه هاي رسيدگي به تخلفات تعرفه اي در واحد پذيرش و ترخيص
• وب سايت روزآمد بيمارستان و حداقل داراي اطالعات الزم در خصوص نحوه پذيرش،
خدمات ،تعرفه ها ،قراردادهاي بيمه و اطالعات پزشکان
• برنامه اي مشخص براي ارزيابي کفايت واثر بخشي اطالعات ارائه شده در فواصل زماني
مشخص از طريق رضايت سنجي حداقل هر شش ماه

نحوه دسترسی به پزشك معالج
• ابالغ تعيين نحوه و الزامات دسترسي بيمار /ولي قانوني به پزشک معالج و اعضاي
اصلي گروه پزشکي
• تعريف الزامات نحوه دسترسي در زمان کشيک ارائه خدمات و خارج از زمان کشيک
تعيين دسترسي در شرايط پرخطر و اورژانس فوري

• سرپرستار بخش و پرستار بيمار ،مسئول هماهنگي و اطالع رساني به بيمار
• آموزش هاي الزم توسط سرپرستار يا پرستار بيمار در خصص برقراري ارتباط در زمان
مورد نياز به دسترسي پزشک معالج/اعضاء اصلي گروه پزشکي به بيماران /همراهان

رضايت آگاهانه
• پزشکان معالج پيش از اخذ رضايت از بيمار ،اطالعات الزم در زمينه علت بيماري و
روش درماني در نظر گرفته شده ،خطرات و عوارض احتمالي ،سير بيماري ،محاسن،
روشهاي جايگزين ممکن و پيش آگهي را به زبان ساده و قابل درک ،دراختيار
بيمار/ولي قانوني وي ،با رعايت مدت زماني که امکان انتخاب و تصميم گيري آزادانه
براي ايشان فراهم باشد ،قرار ميدهند.
• شناسايي و تدوين فهرست اقدامات تشخيصي درماني نيازمند اخذ رضايت آگاهانه در
هر بخش
• دستورالعمل شماره  400/ 12843د مورخ " 95/4/27الزامات اخذ رضايت آگاهانه و
تشخيصي درماني(پروسيجرهاي ) تهاجمي "
• پروتکل رضايت و برائت نامه آگاهانه – مديريت خدمات درماني و تعالي باليني
بيمارستاني – معاونت درمان شهيد بهشتي – آبان 95

رعايت و حفظ حريم خصوصی گیرنده خدمت
• محفوظ نمودن فضاي اطراف هر تخت در اتاق هاي عمومي
• پوشش مناسب بيمار با رعايت فرهنگ عفاف و حجاب در اتاق بستري يا زمان جابجايي بيمار
به ويژه در بيماران دچار کاهش سطح هوشياري
• نحوه ورود کارکنان به محل استقرار محفوظ بيماران
• رسيدگي به در خواست بيمار و خانواده آنها درخصوص افزايش حدود حريم و رعايت
اعتقادات آنها
• حضور افراد مجاز با رعايت قوانين انطباق در حريم خصوصي بيمار
• ارايه خدمات تشخيصي ،درماني و مراقبتي به بيماران با رعايت موازين انطباق ،توسط کارکنان
همگن

تسهیالت و امکانات مورد نیاز همراهان و مراجعین
• شناسايي همراهان بيمار مانند کارت همراه
• تامين امکانات اقامت براي همراه بيمار(مبل تخت خواب شو)
توصيه مي شود  :وجود مهمانسرا در بيمارستان يا امکان رزرو هتل در نزديکي بيمارستان
براي همراهان بيمار بخصوص در بيمارستانهاي ريفرال
• امکانات رفاهي الزم براي مراجعين و همراهان :مبلمان شهري مناسب (نيمکت) در
محوطه ،آالچيق و فضاي استراحت براي مراجعين ،وجود وسايل بازي کودک در محوطه
ي بيمارستان ( براي استفاده ي عيادت کنندگان) ،دستگاه خودپردازفعال ،کيوسک تلفن
عمومي ،فروشگاه خريد مواد غذايي و بوفه ،وجود حداقل يک نوع غذاي سرد و آب
جوش ،ارائه صبحانه هاي گرم و سرد به همراهان ،امکان سرو حداقل دو نوع غذاي گرم
تازه و با کيفيت در وعده هاي نهار و شام براي همراهان بيمار ،وجود آبدارخانه بهداشتي و
تامين آب جوش يا سرو نوشيدني هاي گرم (چاي) براي همراهان حداقل  3بار در شبانه
روز

نظرخواهی از ساير پزشکان
• بيمارستان به گيرنده خدمت حق مي دهد تا از پزشک ديگري نظرخواهي نمايد.
• هماهنگي سرپرستار با پزشک معالج و اخذ موافقت او در خصوص نظرخواهي از ساير
پزشکان بنا بر درخواست بيمار
• پس از موافقت پزشک معالج هماهنگي سرپرستار با مديريت پرستاري در خصوص
حضور پزشک مورد نظر بيمار جهت نظر خواهي
• انجام ويزيت مشورتي پزشک دوم
• گزارش دستورات پزشک دوم به پزشک معالج پيش از انجام دستورات
• اجراي دستورات پزشک دوم درصورت تاييد پزشک معالج

در دسترس بودن اطالعات ثبت شده در پرونده بالینی برای بیمار
• در صورت درخواست بيمار/ولي قانوني او ،تصوير کاغذي /فايل الکترونيکي اطالعات و
مستندات مربوط به پرونده و نتايج اقدامات پاراکلينيک ،در اختيار آنها قرار داده
ميشود.
• دستورالعمل محدوده مدارک و مستندات قابل تحويل به بيمار/ولي قانوني است که در
آن مستندات مجاز قابل ارائه به بيمار /ولي قانوني و مراجع قانوني تعيين شده است.

