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عىًان  :ساٌّوبیی ٍ ّذایت گیشًذگبى خذهت دس سغح بیوبسستبى
بخص مربًطٍ  - :کلیِ بخص ّبی بیوبسستبى
دامىٍ :کلیِ بخص ّبی بیوبسستبى
فرد پبسخگً  :هسئَل حمَق گیشًذگبى خذهت

تبریخ تذيیه 5901/90/90 :
تبریخ ببزوگری بعذی 5901/90/90:
تبریخ آخریه ابالغ 5901/90/99 :

ب یبویٍ سیبست/خط مطی:

ًظش بِ لضٍم ساٌّوبیی ٍ ّذایت گیشًگبى خذهت دسببسُ ی دستشسی بِ خذهبت  ،فضبی فیضیکی هَسد ًیبص  ،خذهبت جٌبی ٍ سفبّی دس بیوبسستبى ،
سیبست ّبی صیش دس ایي ببسُ اتخبر گشدیذُ است :
 . 1کلیِ پشسٌل هلضم بِ ساٌّوبیی ٍ ّذایت غویوبًِ ٍ هحتشهبًِ هشاج ؼیي بیوبسستبى هی ببضٌذ.
ٍ . 2احذ آهَصش ّوگبًی ( آهَصش بیوبس ) بِ غَست تلفٌی ٍ حضَسی پبسخگَی توبم هشاجؼیي هی ببضذ.
 . 3آهَصش ّبی استمبی سالهت بشای توبم هشاجؼیي بیوبسستبى  ،هطخع ٍ ببص هی ببضذ.
 . 4هسیشّبی دستشسی بِ توبم هٌبعك هجبص بشای هشاجؼیي بیوبسستبى  ،هطخع ٍ ببص هی ببضذ.
ّ . 5ش ًَع تغییش کبسبشی ٍ اًسذاد هسیشّبی ػبَس ٍ هشٍس هشاجؼیي هٌَط بِ تؼییي هحل جذیذ ٍ هسیش دستشسی هی ببضذ.
ٍ .6احذ حمَق گیشًذُ خذهت هتَ لی اغلی تسْیل ساٌّوبیی ٍ ّذایت گیشًذُ خذهت دس بیوبسستبى هی ببضذ.
 . 7آگبّی ٍ داًبیی حك توبم هشاجؼیي بیوبسستبى هی ببضذ.
تعبریف- :
ضیًٌ اوجبم کبر بٍ صًرت گبم بٍ گبم َمراٌ بب مسئًل اوجبم کبر ،زمبن ي مکبن اجرا:

 . 1هتػذی پزیشش  ،دس صهبى پزیشش  ،اعالػبت اٍلیِ سا دس اختیبس بیوبس لشاس هی دّذ.
 . 2هتػذی پزیشش دس غَست ًیبص هشاجؼِ کٌٌذُ بِ ساٌّوبیی بیطتش ٍ ،ی سا بِ ٍاحذ اعالػبت هشاجؼیي ( ًگْببًی ) اسجبع هی ًوبیذ.
ٍ .3احذ پزیشش دس غَستیکِ بیوبس دس خػَظ ّضیٌِ دسهبى سَال داضتِ ببضذ ٍی سا ساٌّوبیی هی کٌذ.
ٍ . 4احذ پزیشش بِ سَاالت بیوبس ساجغ بِ خذهبت اسائِ ضذُ دس بیوبسستبى  ،پبسخ هی دّذ.
 .5پشستبس دس حیي پزیشش بیوبس دس بخص  ،خذه بت لببل دستشسی دس بخص سا بشای بیوبس یب ٍالذیي تَضیح دادُ ٍ دس فشم آهَصش ثبت هی ًوبیذ.
 . 6هٌطی پوفلت ّبی آهَصضی بیوبسستبى ٍ بخص هشبَعِ سا دس اختیبس بیوبس لشاس دادُ  ،ساٌّوبیی استفبدُ اص آى بشای ٍی بیبى هی کٌذ.
 . 7هذدکبس بیوبسستبى بب ّوکبسی هسئَل بخص دس غَست ًیبص بِ استفبدُ اص خذهبت ًْبدی حوبیتی ّ ،وبٌّگی الصم سا بشای ٍی اًجبم هی دّذ.
 . 8هسئَل حمَق گیشًذُ خذهت بش ٍجَد ٍ بشٍصسسبًی تؼشفِ ّبی اػوبل جشاحی ضبیغ ٍ ّتلیٌگ دس ٍاحذّبی پزیشش  ،حسببذاسی ٍ تشخیع ٍ
سبلي ّبی اغلی اًتظبس هشاجؼیي ًظبست هی ًوبیذ.
 . 9هسئَل حمَق گیشًذُ خذهت بش ٍجَد ٍ کبسایی تببلَّب ٍ خغَط ساٌّوب دس ّذایت هشاجؼیي ًظبست ًوَدُ ٍ دس غَست ًیبص بِ الذام اغالحی  ،هَاسد
سا اص عشیك دفتش بْبَد کیفیت ٍ کویتِ اخالق پضضکی پیگیشی هی ًوبیذ.
 . 10هسئَل آهَصش ّوگبًی بِ غَست دٍسُ ای آهَصش ّبی استمبء سالهت هشاجؼیي سا دس سبلي ّبی اغلی اًتظبس هشاجؼیي اسائِ ًوَدُ ٍ دس غَست
ًیبص افشاد بِ ساٌّوبیی بیطتش ً ،سبت بِ بشگضاسی کالس ّبی گشٍّی ( حسب ضشایظ ٍ اهکبًبت هَجَد بیوبسستبى ) الذام هی ًوبیذ.
 . 11هسئَل آهَصش ّوگبًی ًسبت بِ اًجبم ّوگبًی ّبی الصم بب ٍاحذ  ITجْت پ خص فیلن ّب ٍ تػبٍیش آهَصضی دس کبًبل تخػػی بیوبسستبى ٍ
سبیت الذام هی ًوبیذ.
 . 12کلیِ افشاد ریٌفغ دس فشآیٌذ ساٌّوبیی ٍ ّذایت گیشًذگبى خذهت  ،هَاسد ًیبصهٌذ الذام اغالحی بْبَد سا دس کویتِ ّبی سٌجص ٍ پبیص کیفیت ٍ
اخالق پضضکی هغشح ٍ کویتِ ّبی هزکَس ًسبت بِ بشًبهِ سیضی ٍ استمبی ٍضؼیت هَجَد الذام هی ًوبیٌذ.
مراجع :استبًذاسدّبی اػتببس بخطی ٍ ،یشایص سَم  ،فػل سػبیت حمَق گیشًذگبى خذهت
مىببع ،امکبوبت ً :یشٍی اًسبًی – سیستن ایٌتشًت  -سایبًِ
کبرکىبن مرتبط :کلیِ پشستل بیوبسستبى
صبحببن فرایىذ ي ریىفعبنٍ :احذ بْبَد کیفیت ،هسئَل حمَق گیشًذگبى خذهت  /بیماران و همراهان
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هْشی ػوَاللی عبشی

هذیش خذهبت پشستبسی
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سید محمد عبداله پور

مسئول حقوق گیرودگبن خدمت
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دکتر حسه حسه وتبج

مدیر بیمبرستبن

ابالغ کىىذٌ

دکتش هَسی احوذپَس

سیبست بیوبسستبى
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