
   

  



اين . شيراز كه بخش عمده اي از شمال ، مركز و شمال غرب را پوشش مي دهد 

مرزهاي منطقه . باشد شيراز همجوار مي 

از جنوب به خيابان هنگ و بلوار پاسداران ، چهارراه گاز و همت جنوبي ، از غرب به مرزهاي جبل دراك تا فلكه احسان و 

محور معالي آباد ، از شرق به خيابان حر ، خيابان سعدي و بخي از خيابان زند و خيابان انقالب تا باسكول نادر و از شمال به 

عداد خانوار ت. زن مي باشد  106565مرد و 

  .دارا بودن كمترين نرخ بيكاري و بيشترين درصد شاغلين در بين شاغلين شهري شيراز 

   

  مشخصات  منطقه اي و بومي بيمارستان دكتر خدادوست 

شيراز كه بخش عمده اي از شمال ، مركز و شمال غرب را پوشش مي دهد  1بيمارستان دكتر خدادوست  در منطقه 

شيراز همجوار مي  6واز شمال غرب با منطقه   3،2،8از شرق با مناطق ،  

از جنوب به خيابان هنگ و بلوار پاسداران ، چهارراه گاز و همت جنوبي ، از غرب به مرزهاي جبل دراك تا فلكه احسان و 

محور معالي آباد ، از شرق به خيابان حر ، خيابان سعدي و بخي از خيابان زند و خيابان انقالب تا باسكول نادر و از شمال به 

  .محدود مي گردد  74دماتي طرح تفصيلي 

مرد و  105926نفر كه شامل  212491هكتار با جمعيت  4235

  .از ساير مشخصات منطقه مي توان موارد زير اشاره نمود 

  .ساير مناطق شهريدارا بودن كمترين ميزان بعد خانوار نسبت به 

دارا بودن كمترين نرخ بيكاري و بيشترين درصد شاغلين در بين شاغلين شهري شيراز 

  .اجتماعي نسب به ساير نقاط شهري  –باال بودن شاخصهاي اقتصادي 

  

  

مشخصات  منطقه اي و بومي بيمارستان دكتر خدادوست 

بيمارستان دكتر خدادوست  در منطقه 

 4منطقه از جنوب با منطقه 

از جنوب به خيابان هنگ و بلوار پاسداران ، چهارراه گاز و همت جنوبي ، از غرب به مرزهاي جبل دراك تا فلكه احسان و 

محور معالي آباد ، از شرق به خيابان حر ، خيابان سعدي و بخي از خيابان زند و خيابان انقالب تا باسكول نادر و از شمال به 

دماتي طرح تفصيلي محدوده اي خ

4235مساحت كنوني منطقه 

  .مي باشد 58058منطقه 

از ساير مشخصات منطقه مي توان موارد زير اشاره نمود  

دارا بودن كمترين ميزان بعد خانوار نسبت به 

دارا بودن كمترين نرخ بيكاري و بيشترين درصد شاغلين در بين شاغلين شهري شيراز 

باال بودن شاخصهاي اقتصادي 
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   :3ساختمان شماره 

  :طبقه همكف 

  نمازخانه

  بايگاني  

  انبار ملزومات 

واحد مديريت اطالعات   

  وسالمت بيمار
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   :طبقه اول شامل 
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شب تا صبح روز عمل ،  12از ساعت 

 .ساعت قبل از عمل مي توانيد به او شير بدهيد 

آزمايش خون ، نوارقلب ، ويزيت دكتر بيهوشي ، عكس سينه ، برگ 

 .تا قبل از روز عمل انجام داده و در روز عمل با خود داشته باشيد 

 )مي باشد 

 .آنان به محيط بيمارستان خودداري نماييد 

   

  

  

  نكات الزم قبل از عمل جراحي 

از ساعت . شب مايعات مصرف نماييد  12شب شام سبك خورده تا 

 .هيچ غذايي حتي آب مصرف نكنيد 

ساعت قبل از عمل مي توانيد به او شير بدهيد  6در صورتيكه بيمار شيرخوار باشد ، 

 . شب قبل از عمل ، استحمام نماييد 

آزمايش خون ، نوارقلب ، ويزيت دكتر بيهوشي ، عكس سينه ، برگ ( كليه امور الزم مربوط به هر جراحي را 

تا قبل از روز عمل انجام داده و در روز عمل با خود داشته باشيد 

 .امور مربوط به حسابداري را تاقبل از  روز عمل به اتمام برسانيد 

 .لوازم تزئيني و زيور آالت استفاده ننمائيد

 .از آرايش صورت  و الك ناخن در روز عمل خودداري فرماييد

مي باشد  2-4ساعت مالقات ( از آوردن بيش از يك همراه خودداري نماييد 

 .از آوردن گلهاي طبيعي جهت اتاق بيمار خودداري فرماييد 

آنان به محيط بيمارستان خودداري نماييد جهت حفظ سالمت فرزندان خود ، از آوردن 

شب شام سبك خورده تا  8ساعت   .1

هيچ غذايي حتي آب مصرف نكنيد 

در صورتيكه بيمار شيرخوار باشد ،  .2

شب قبل از عمل ، استحمام نماييد   .3

كليه امور الزم مربوط به هر جراحي را  .4

تا قبل از روز عمل انجام داده و در روز عمل با خود داشته باشيد ) تعيين لنز و غيره 

امور مربوط به حسابداري را تاقبل از  روز عمل به اتمام برسانيد  .5

لوازم تزئيني و زيور آالت استفاده ننمائيددر روز عمل از  .6

از آرايش صورت  و الك ناخن در روز عمل خودداري فرماييد .7

از آوردن بيش از يك همراه خودداري نماييد  .8

از آوردن گلهاي طبيعي جهت اتاق بيمار خودداري فرماييد  .9

جهت حفظ سالمت فرزندان خود ، از آوردن  .10



   

  

  

  



   

  



فرهنگي ، قومي ، : شايسته شان و منزلت انسان و با احترام به ارزش ها ، اعتقادات و فارغ از هرگونه تبعيض از جمله 

در موارد . ، ارائه خدمات بدون توجه به تأمين هزينه آن صورت گيرد 

در صورتي كه ارائه خدمات مناسب ممكن نباشد ، الزم است پس از 

 .ارائه خدمات خدمات ضروري و توضيحات الزم ، زمينه انتقال بيمار به واحد مجهز فراهم گردد 

 .اطالعات بايد به نحو مطلوب و به ميزان كافي در اختيار بيمار قرار گيرد 

درد و ويژگي هاي فردي وي از جمله زبان 

ده باليني خود دسترسي داشته ، تصوير آن را دريافت نموده و 

ضوابط و هزينه هاي قابل پيش بيني اعم از خدمات درماني و غيردرماني و ضوابط بيمه و معرفي سيستم هاي 

 .حق انتخاب و تصميم گيري آزادانه بيمار در دريافت خدمات سالمت بايد محترم شمرده شود 

  

  

  منشور حقوق بيمار 

 .دريافت مطلوب خدمات سالمت حق بيمار است 

  

شايسته شان و منزلت انسان و با احترام به ارزش ها ، اعتقادات و فارغ از هرگونه تبعيض از جمله 

 .مذهبي ، نوع بيماري و جنسيتي باشد 

 .در سريع ترين زمان ممكن و با احترام به وقت بيمار باشد 

، ارائه خدمات بدون توجه به تأمين هزينه آن صورت گيرد )اورژانسي ( در مراقبت هاي ضروري و فوري 

 .غير فوري بر اساس ضوابط تعيين شده باشد 

در صورتي كه ارائه خدمات مناسب ممكن نباشد ، الزم است پس از ) اورژانسي ( روري و فوري در مراقبت هاي ض

ارائه خدمات خدمات ضروري و توضيحات الزم ، زمينه انتقال بيمار به واحد مجهز فراهم گردد 

اطالعات بايد به نحو مطلوب و به ميزان كافي در اختيار بيمار قرار گيرد 

  : اطالعات بايد شامل 

 .ارائه آموزش هاي ضروري براي استمرار درمان

درد و ويژگي هاي فردي وي از جمله زبان  اطالعات بايد در زمان مناسب و متناسب با شرايط بيمار از جمله اضطراب ،

 .در اختيار وي قرار گيرد 

ده باليني خود دسترسي داشته ، تصوير آن را دريافت نموده و بيمار مي تواند به كليه اطالعات ثبت شده در پرون

 .تصحيح اشتباهات مندرج در آن را درخواست نمايد 

ضوابط و هزينه هاي قابل پيش بيني اعم از خدمات درماني و غيردرماني و ضوابط بيمه و معرفي سيستم هاي 

 ...حمايتي در زمان پذيش 

حق انتخاب و تصميم گيري آزادانه بيمار در دريافت خدمات سالمت بايد محترم شمرده شود 

  

 

دريافت مطلوب خدمات سالمت حق بيمار است  :محور اول  .1

  : ارائه خدمات سالمت بايد 

شايسته شان و منزلت انسان و با احترام به ارزش ها ، اعتقادات و فارغ از هرگونه تبعيض از جمله  -

مذهبي ، نوع بيماري و جنسيتي باشد 

در سريع ترين زمان ممكن و با احترام به وقت بيمار باشد  -

در مراقبت هاي ضروري و فوري  -

غير فوري بر اساس ضوابط تعيين شده باشد 

روري و فوري در مراقبت هاي ض -

ارائه خدمات خدمات ضروري و توضيحات الزم ، زمينه انتقال بيمار به واحد مجهز فراهم گردد 

اطالعات بايد به نحو مطلوب و به ميزان كافي در اختيار بيمار قرار گيرد  :محور دوم  .2

اطالعات بايد شامل  محتواي

ارائه آموزش هاي ضروري براي استمرار درمان -

اطالعات بايد در زمان مناسب و متناسب با شرايط بيمار از جمله اضطراب ، -

در اختيار وي قرار گيرد ... ، تحصيالت و 

بيمار مي تواند به كليه اطالعات ثبت شده در پرون -

تصحيح اشتباهات مندرج در آن را درخواست نمايد 

ضوابط و هزينه هاي قابل پيش بيني اعم از خدمات درماني و غيردرماني و ضوابط بيمه و معرفي سيستم هاي   -

حمايتي در زمان پذيش 

حق انتخاب و تصميم گيري آزادانه بيمار در دريافت خدمات سالمت بايد محترم شمرده شود  :محور سوم  .3



 .انتخاب پزشك معالج و مراكز ارائه كننده خدمات سالمت در چارچوب ضوابط 

 ..پس از ارائه اطالعات ، زمان الزم و كافي به بيمار جهت تصميم گيري و انتخاب داده شود  و 

و رعايت اصل ) حق خلوت  (ارائه خدمات سالمت بايد مبتني بر احترام به حريم خصوصي بيمار 

ر الزامي است مگر در مواردي كه قانون آن را استثناء كرده 

دركليه مراحل مراقبت اعم از تشخيصي و درماني بايد به حريم خصوصي بيمار احترام گذاشته شود و كليه امكانات 

رادي كه به حكم قانون مجاز تلقي مي شوند مي توانند به 

 ...بيمار حق دارد در كليه مراحل تشخيصي از جمله معاينات ، فرد معتمد خود را همراه داشته باشد و 

 .دسترسي به نظام كارآمد رسيدگي به شكايات حق بيمار است

بدون اختالل در كيفيت دريافت . بيمار حق دارد در صورت ادعاي نقص حقوق خود كه موضوع اين منشور است 

رسيدگي و اثبات ، مطابق مقررات در كوتاه ترين 

   

  :محدوده انتخاب و شرايط تصميم گيري درباره موارد ذيل مي باشد 

انتخاب پزشك معالج و مراكز ارائه كننده خدمات سالمت در چارچوب ضوابط 

 .ور انتخاب و نظرخواهي از پزشك دوم به عنوان مشا

پس از ارائه اطالعات ، زمان الزم و كافي به بيمار جهت تصميم گيري و انتخاب داده شود  و 

ارائه خدمات سالمت بايد مبتني بر احترام به حريم خصوصي بيمار 

 

ر الزامي است مگر در مواردي كه قانون آن را استثناء كرده رعايت اصل رازداري راجع به كليه اطالعات مربوط به بيما

دركليه مراحل مراقبت اعم از تشخيصي و درماني بايد به حريم خصوصي بيمار احترام گذاشته شود و كليه امكانات 

 .الزم  جهت تضمين حريم خصوصي فراهم گردد

رادي كه به حكم قانون مجاز تلقي مي شوند مي توانند به فقط بيمار ، گروه درماني ، افراد مجاز از طرف بيمار و اف

 .اطالعات پرونده بيمار دسترسي داشته باشند 

بيمار حق دارد در كليه مراحل تشخيصي از جمله معاينات ، فرد معتمد خود را همراه داشته باشد و 

دسترسي به نظام كارآمد رسيدگي به شكايات حق بيمار است

بيمار حق دارد در صورت ادعاي نقص حقوق خود كه موضوع اين منشور است 

 .خمات سالمت به مقامات ذيصالح شكايت نمايد 

 .بيماران حق دارند از نحوه رسيدگي  و نتايج شكايات خود آگاه شوند 

رسيدگي و اثبات ، مطابق مقررات در كوتاه ترين خسارت ناشي از خطاي ارائه كنندگان خدمات سالمت بايد پس از 

 ...زمان ممكن جبران گردد و 

  

  

محدوده انتخاب و شرايط تصميم گيري درباره موارد ذيل مي باشد 

انتخاب پزشك معالج و مراكز ارائه كننده خدمات سالمت در چارچوب ضوابط  -

انتخاب و نظرخواهي از پزشك دوم به عنوان مشا -

پس از ارائه اطالعات ، زمان الزم و كافي به بيمار جهت تصميم گيري و انتخاب داده شود  و  -

ارائه خدمات سالمت بايد مبتني بر احترام به حريم خصوصي بيمار  :محور چهارم  .4

 . رازداري باشد 

رعايت اصل رازداري راجع به كليه اطالعات مربوط به بيما -

 .باشد 

دركليه مراحل مراقبت اعم از تشخيصي و درماني بايد به حريم خصوصي بيمار احترام گذاشته شود و كليه امكانات  -

الزم  جهت تضمين حريم خصوصي فراهم گردد

فقط بيمار ، گروه درماني ، افراد مجاز از طرف بيمار و اف -

اطالعات پرونده بيمار دسترسي داشته باشند 

بيمار حق دارد در كليه مراحل تشخيصي از جمله معاينات ، فرد معتمد خود را همراه داشته باشد و  -

دسترسي به نظام كارآمد رسيدگي به شكايات حق بيمار است :محور پنجم  .5

بيمار حق دارد در صورت ادعاي نقص حقوق خود كه موضوع اين منشور است هر  -

خمات سالمت به مقامات ذيصالح شكايت نمايد 

بيماران حق دارند از نحوه رسيدگي  و نتايج شكايات خود آگاه شوند  -

خسارت ناشي از خطاي ارائه كنندگان خدمات سالمت بايد پس از  -

زمان ممكن جبران گردد و 
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 1بخش جراحي  106 پذيرش بستري

 1شماره مستقيم بخش جراحي  148 

 2بخش جراحي  125-124 درمانگاه

 بخش ليزيك 126 

 امور بيمه 130 

 امور اداري 105 اطالعات

 روابط عمومي 116 عينك سازي

 پرستاري مديريت 136 انتظامات

 اتاق بيهوشي 152 پاراكلينيك

 تلفن بيمارستان 145 راديولوژي

 فكس 147 آزمايشگاه

  

 واحد

پذيرش سرپايي

پذيرش بستري

اورژانس

درمانگاه

 صندوق

ترخيص

اطالعات

عينك سازي

انتظامات

پاراكلينيك

راديولوژي

آزمايشگاه


