
معرفی بخش هاي بستري 

بخش پوست زنان:
با حضور  که  میباشد  ایزوله  اتاق   2 و  فعال  تخت  داراي 25  بخش  این 
 دستیاران و اساتید هیات علمی پوست به ارائه خدمت به بیماران خانم و اطفال 
دارند،  بخش  در  مراقبت  بـه  نـیـاز  که  مزمن  و  حاد  پوستی  ضایعات  با 
ــردازد. پـذیـرش بیماران در این بخش، از طریق معرفـی بـیـمـار از          می پ

باشد.   درمانگاه هاي تخصصی می 

بخش پوست مردان
این بخش داراي 23 تخت فعال و 2 اتـاق  ایزوله، می باشد که با حضور 
دسـتـیـاران و اساتید هیات علمی پوست به ارائه خدمت به بیماران آقا با 
ضایعـات پـوسـتـی حـاد و همچنین مزمن که نیاز به مراقبت در بخـش  
دارند، می پردازد. پذیرش بیماران در ایـن بخش، از طریق معرفی بیمار از 

درمانگاه هاي تخصصی میباشد.

بخش جراحی 
کاندید  بیماران  بستري  بـه   اتـاق  در5  فعال  تخت   20 با  بخش  این 
ــای جـراحـی اختصاص دارد. عمل هاي شایع در بـخـش جراحی  عمل ه
فیبروماتوز،  نورو  بدخیم،  مالنوم   ،S.C.C ،B.C.C شامل  ترمیمی 
عمل هــای  و  سوختگی  کنتراکچرهاي  و   )A.K( آکتنیگ  کراتوزهـاي 
سینوس  فتق،  یا  هرنی  انواع  شامل  عـمـومـی  جراحی  بخش  در  شایع 
اکتوپی  آنورکتال،  هـاي  آبسـه  شـقـاق،  و  فیشر  هموروئید،  پایلونیدال، 
در  شایع  عمل هــای  و  هیسترکتومی،  هیدروسل،  آنال،  فیستول  بیضه، 
بخش جراحی ENT شامل هیپروتروفی لوزتین، انحراف تیـغـۀ بـیـنـی 
ــتی ...  ــتی، ژینکوماس ــتی، بلفاروپالس ــد رینوپالس ــی مانن ــال زیبای و اعم

میباشد.

     منشور حقوق بیمار
     در بیــمارســتان

1.دریافت مطلوب خدمات سالمت حق بـیـمـاراست. 
2. اطالعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار 

گیرد.  قرار  بیمار 
ـ برآورد تقریبی ضوابط و هزینه هاي درمان شما، از طریق واحد ترخیص 

به شما اطالع رسانی می شود. 
ـ گروه درمانی شما هنگام ویزیت، خود را به شما معرفی کرده و مسئولیت 
اعالم  شما  به  و...(  پرستار  دستیار،  استاد،  )پزشک  را  خـود  اي  حرفه 

ــد.  میدارن
ـ پزشک معالج در خصوص روش هاي تشخیصی، درمانی، نقاط قوت و 
ضعف هـر روش، عوارض احتمالی و .. به شما توضیحات الزم و کافی را 

ارائه می دهد. 
ـ در صورت نیاز به دسترسی به پزشک معالج و یــا پزشــک دوم بــه 
عنــوان معالــج، میتوانیــد به سرپرستار یا مسـئـول شـیـفـت اطالع دهید. 
ـ در صورتی که تمایل به دریافت اطالعات درمانی خود پس از ترخیص 
داشته باشید، مـی توانید به واحد مدارك پزشکی مراجعه و کپی مدارك 

مجاز را دریافت کنید.
دریافت  در  بیمار  آزادانه  گیري  تصمیم  و  انتخاب  حق   .3

شود.  شمرده  محترم  باید  سـالمـت  خدمات 
پژوهشی کامال مختار هستید و عدم  براي شرکت در طرح هاي  ـ شما 
موافقت شما، تاثیري در روند درمانی شما نخواهد داشت ولی در صورت 
اخذ  و  شما  به  کافی  توضیحات  ارائـه  بـا  تنهـا  پژوهش  انجام  موافقت، 

بود. خواهد  انجام  قابل  توسط مجري  کتبی  نامه  رضایت 
ـ در صورت نیاز به انجام برخی اقدامات درمانی پر خطر، توضیحات الزم 
در خصوص لـزوم انجام کار، عوارض و ... توسط پزشک معالج به شما ارائه 

و از شما رضایت نامه کتبی اخـذ می شود. 
حریم  به  احترام  بر  مبتنی  باید  سالمت  خدمات  ارائه   .4
باشد.  رازداري  اصل  رعایت  و  خلوت(  )حق  بیمار  خصوصی 
ـ گروه پزشکی در هنگام معاینه، حریم خصوصی شما را از طریق کشیدن 
را به صورت  پانسمان  پـاراوان حفظ می کنند و گروه پرستاري،  یا  پرده 

انفرادي و فقط در اتاق پـانسـمـان انجام می دهند. 
ـ کلیه اطالعات پرونده پزشکی شما محرمانه بوده و فقط خود شما و گـروه 
درمـان مـی توانند به این اطالعات دسترسی داشته باشند مگر در مواردي 

5. دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات حق بیمار 
است. 

ـ در صورت بروز هرگونه نارضایتی یا شکایت، می توانید مراتب را از طریق 
به  مراجعه حضوري  )داخلی 225(،  به شکایات  واحد رسیدگی  بـا  تماس 
دفتر رسیدگی به شکایـات  بیمارستان در ساعات اداري و دفتر پرستاري 
در ساعات عصر و شب، ارسال پیامک بـه  سامانه بیمارستان یا از طریق 
مسئوالن  نمائید.  مـطـرح  انـتـقـادات  و  پـیـشـنـهـادات  هاي  صندوق 
بیمارستان در اسرع وقت موضوع را پیگیري کرده و نتیجه را به شـمـا )در 
ــاي  ــص، فرم ه ــگام ترخی ــن هن ــد. همچنی صورت امکان( اعالم میکنن
ــما از  ــدی ش ــت من ــزان رضای ــنجش می ــت س ــنجی جه ــت س رضای

ــان قــرار میگیــرد. خدمــات  ایــن مرکــز در اختیارت

ترخیص در بیمارستان رازي
مراحل ترخیص: 

1. ثبت دستور ترخیص توسط پزشک
در  ثبت کامل خدمات  و  پرونده  پزشک،کنترل مستندات  2. چک دستور 

سیستم
3. کدگذاري پرونده در مدارك پزشکی و ارجاع به واحد ترخیص

4. کنترل اسناد هزینه اي در واحد ترخیص و اطالع به بیمار/همراه جهت 
پرداخت وجـه به صندوق

5. تحویل قبض تسویه حساب به منشی بخش 
6. ثبت برگه خالصه پرونده و نسخه توسط پزشک و ارائه آموزش هاي 

ترخیص حین 
7. ارائه یک نسخه از قبض تسویه حساب به نگهبانی به منظور اجازه خروج

نکاتی در خصوص ترخیص: 
ـ در مورد بیماران داراي بیمه پایه که تمایل به استفاده از یارانه سالمت 
)طرح تحول  سالمت( داشته باشند،  6% کل هزینه از بیمار،  4% از یارانه 
سالمت و مابقی از سازمـان بیمه مربوطه دریافت خواهد شد و مجاز به 

استفاده از بیمه تکمیلی خود نیستند. 
نکرده  استفاده  بستري  در مدت  یارانه سالمت  از  بیمار  که  در صورتی  ـ 
باشد، میتوانــد صورت حساب هزینه هاي خود را صرفا یک بار از واحد 
ارائه  خود  تکمیلی  بیمه  به  هزینه  دریافت  جـهـت  و  تحـویـل  ترخیص 

نماید.



مقررات عمومی بیمارستان
و بخـش هـای بســتری

1. رعایت کلی قوانین و مقررات کشور جمهوري اسالمی، خصوصا رعایت 
ارزش هاي دینی و پوشش اسالمی در تمام مدت بستري در بیمارستان 

الزامی می باشد.
2. در تمامی فضاهاي بیمارستان، استعمال دخانیات ممنوع می باشد.

3. از نگهداري اشیا گرانبها، وجه نقد، وسایل الکترونیکی و ... در بـخـش 
خـودداري فرمائید. 

توسط  بیماران  درمانی  امور  بیمارستان،  آموزشی  ماهیت  دلیل  به   .4
میشود.  انجام  اساتید  نظارت  بـا  و  دسـتـیـاران 

شود؛  انجام  بیمارستان  صندوق  طریق  از  باید  وجهی  هرگونه  واریز   .5
جدا  اشخاص  هاي شخصی  حساب  به  مبلغ  واریز  یا  نقـد  وجه  دادن  از 

خودداريفرمائید. 
6. ساعت مالقات همه روزه از ساعت 14 تا 16 و ورود اطفال زیر 12 سال 

به داخـل بخش ممنوع می باشد.
7. بستن دستبند شناسایی از بدو ورود به بخش تا زمان ترخیص الزامی 

میباشد.
8. خروج از بخش با اجازه و تایید سرپرستار یا مسئول شیفت امکان پذیر 

می باشد.
بیمارستان  البسه  از  استفاده  بستري،  هاي  بخش  در  اقامت  زمان  در   .9

میباشد. الزامی 
 18-19 شام  و   12-13 نهار  صبح،   6-30:6 صبحانه،  توزیع  10.ساعت 

میباشد. 
11.حضور همراه فقط با صالحدید کادر پزشکی و پرستاري امکان پذیر می 

باشـد و تنها یک نفر همراه همگن مجاز به ماندن در بخش است. 
12.استفاده از گان یک بار مصرف توسط همراه بیمار از بدو ورود به بخش 

الـزامـی می باشد. 
13. به منظور رفاه حال بیماران، از برقراري ارتباط تلفنی بعد از ساعت 21 

و تماشاي تلویزیون بعد از ساعت 22 خودداري فرمائید. 
زخـم،  محل  )ترشح  ترخیص  از  پس  عفونت  عالئم  بروز  14.درصورت 
سـوزش ادرار، مشکالت تنفسی، تب و لرز( به بیمارستان مراجعه نمایید.

15.در طول دوره بستري بهداشت دست را طبق آموزش داده شده رعایت 
نمایید.

آدرس بیمارستان رازی: خیابان وحدت اسالمی
بعد از میدان وحدت اسالمی )میدان شاهپور سابق(

تلفن های بیمارستان:
55631465-55630853-55630553
55571237-55630146-55630223
55576173-55633728-55630174

تلفن های گویای بیمارستان )نوبت دهی(:
3-55609951 و 8-55696705 و 55630668-9

55630665

تلفن دریافت انتقادات، پیشنهادات و شکایات:
55634461

پیامک بیمارستان
3000240

وب سایت  و ایمیل بیمارستان:
http://razihos.tums.ac.ir

razihospital@sina.tums.ac.ir

بیمه های طرف قرارداد بیمارستان:
بیمه تامین اجتـماعی ـ بیـمه کمـیته امـداد ـ بیمه نیروهاي مـسلح

بیـمه خـدمات درمـانی )بیمه سالمـت( ـ بیمه بانـک تجـارت

نام بخش:.............................................................
داخلی:..................................................................
نام استاد هیأت علمی:.........................................
نام دستیار:...........................................................

نام سرپرستار بخش:............................................
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