معرفی بخش :تخؼ داخلی-جزاحی-عفًَی در طثقِ دٍم

لطفا تِ هٌظَر پیؾگیزی اس اًتقال عفًَت تِ طَر هزتة

تیوارعتاى هی تاؽذ.

دعت ّای خَد را تؾَئیذ.

راّزٍی آقایاى عوت راعت راّزٍی تخؼ ،راّزٍی سًاى

منشور حقوق کارکنان:

عوت چپ ایغتگاُ پزعتاری هی تاؽذ.

آهَسػ تذٍ رٍرد تِ تیواراى
تخؼ داخلی-جزاحی
عفًَی

پزعٌل تیوارعتاى حق دارًذ؛ در قثال ارائِ هزاقثت هطلَب ٍ

عزٍیظ تْذاؽتی آقایاى عوت راعت راّزٍ ،عزٍیظ

هَثز اس جاًة تیواراى ٍ ّوزاّاى هَرد احتزام کاهل قزار

تْذاؽتی سًاى عوت چپ راّزٍ هی تاؽذ.

گیزًذ.

عیغتن احضار پزعتار تاالی عز تخت ّا ( رًگ آتی عیغتن

پزعٌل تیوارعتاى حق دارًذ؛ فقط در چارچَب ٍظایف ٍ تز

احضار پزعتار) هی تاؽذ.

اعاط افَل علوی ٍ دعتَرالعول ّای هقَب ٍسارت

عاعت هالقات ّز رٍسُ  2-4تعذاسظْز هی تاؽذ.
لطفا ًزدُ ّای کٌار تخت در سهاى اعتزاحت تاال کؾیذُ ؽَد
لطفا اس ًگْذاری هَاد غذایی ٍ ًاى در کوذ خَدداری ؽَد.
لطفا اس قزار دادى هَاد غذایی در ًایلَى رًگی در یخچال
خَدداری ؽَد.
ستالِ ّای غیزعفًَی ( هَاد غذاییً ،ایلَى ،کاغذ ٍ  )...در
عطل آتی ( ًایلَى هؾکی)؛ ستالِ ّای عفًَی ( پٌثِ الکل،
ٍعایل خًَی ٍ  )...در عطل سرد ( ًایلَى سرد ) قزار دادُ
ؽَد.

تْذاؽت ٍ درهاى آهَسػ پشؽکی تِ ارائِ خذهت ٍ رٍػ
ّای درهاًی اقذام ًوایٌذ.
پزعٌل تیوارعتاى حق دارًذ؛ علی رغن درخَاعت ٍ افزار
تیواراى اس اًجام دادى خالف افَل ٍ قَاعذ حزفِ ای کِ
هَجة آعیة دیذى جغوی یا رٍحی تیوار هی ؽَد اهتٌاع
ًوایذ.

منشور حقوق بیمار:

هزینه های درمان:

تیوار حق دارد :در اعزع ٍقت درهاى ٍ هزاقثت هطلَب ،هَثز

هزینه های درمان:

ّوزاُ تا احتزام کاهل تذٍى تَجِ تِ عَاهل ًضادی ،فزٌّگی
ٍ هذّثی اس گزٍُ درهاى اًتظار داؽتِ تاؽذ.
تیوار حق دارد :هحل تغتزی ،پشؽک ،پزعتار ٍ عایز اعضای
گزٍُ هعالج را در فَرت توایل تؾٌاعذ.
تیوار حق دارد :در خقَؿ هزاحل تؾخیـ ،درهاى ٍ عیز

تزای تواهی تیوِ ّا؛ کپی ففحِ اٍل دفتزچِ تیوِ 2 :عزی
کپی دعتَر تغتزی ٍ افل دعتَر تغتزی الشاهی هی تاؽذ.
در تواهی تیوِ ّا :فزسًذ دختز تاالی  13عال ،کپی توام
ففحات ؽٌاعٌاهِ الشاهی هی تاؽذ.

تیوار حق دارد :اس هحزهاًِ تَدى هحتَی پزًٍذُ پشؽکی،

تیوِ الثزس هزکشی :داؽتي هعزفی ًاهِ ٍ کپی کارت هلی

ًتایج هعایٌات ٍ هؾاٍرُ ّای تالیٌی جش در هَاردی کِ تز

الشاهی هی تاؽذ.

گیزد اطویٌاى حافل ًوایذ.
پزشکان معالج :
هتخقـ داخلی :دکتز عادالًی ،دکتز ّاؽوی
هتخقـ عفًَی :دکتز عوادی
هتخقـ جزاحی :دکتز دارایی ،دکتز حق پٌاُ

هعزفی ًاهِ اس تاهیي اجتواعی الشاهی هی تاؽذ.
در کَدکاى سیز  2عال :کپی دفتزچِ تیوِ  2عزی الشاهی هی
تاؽذ.
در کَدکاى تاالی  2عال :دفتزچِ تیوار ختوا تایذ عکظ دار
تاؽذ.
در تیوِ ّایی کِ یاراًِ عالهت تعلق هی گیزد ،چٌاًچِ
تیوار ،تیوِ تکویلی داؽتِ تاؽذ هجاس تِ اعتفادُ اس تیوِ

پیؾزفت تیواری اطالاعات ضزٍری را دریافت ًوایٌذ.

اعاط ٍظایف قاًًَی اس گزٍُ هعالج اعتعالم فَرت هی

در تیوِ تاهیي اجتواعی هؾاغل آساد ٍ اختیاری ،آٍردى

در تیواراى تقادفی:
داؽتي کزٍکی یا تزگِ  115یا تزگِ ّالل احوز تِ عالٍُ
کپی کارت هلی
در سایواى طثیعی ٍ عشاریي ٍ عزکالص:
کپی توام ففحات ؽٌاعٌاهِ تیوار ٍ ّوغز  1 :عزی
کپی کارت هلی تیوار ٍ ّوغز 1 :عزی
خذهات رٍعتایی :جْت اعتفادُ اس یاراًِ عالهت  ، % 3هْز
ارجاع الشاهی هی تاؽذ.

عالکت ًوی تاؽذ ٍ تایذ اس تیوِ تکویلی اعتفادُ ًوایذ.
در تیوِ تاهیي اجتواعی کِ اس یاراًِ عالهت اعتفادُ
هی کٌٌذ دارٍ ٍ لَاسم  ٍ %10تقیِ خذهات را  %6هحاعثِ
هی گزدد.
در تیوِ رٍعتایی تا هْز ارجاع؛ دارٍ ٍ لَاسم  ٍ %5تقیِ
خذهات  %3هحاعثِ هی گزدد.
ًیزٍی هغلح ٍظیفِ ( عزتاس) :داؽتي هعزفی ًاهِ اس یگاى
خذهتی الشاهی اعت.

