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مرز زپ ی ،آ وز ی و ردما ی هدهی
دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا شتی ردمانی شهید بهش یت

مرکز پزشکی ،آموزشی و درمانی مهدیه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

با تشکر از انتخاب بيمارستان مهدیه جهت درمان ،به استحضار می رسااند بارا
سهولت در امر پذیرش و درمان شما و نيز جهت جلوگير از اتالف وقت ،توجه باه
نکات قيد شده در پمفلت ضرور است.
در این پمفلت نکاتی کلی راجع به:
بيمه ها طرف قرارداد مرکز
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رسيدگی به شکایات
نحوه بيمه شدن بيماران فاقد بيمه یا تایيد مدارک بيمه ا بيمار
نحوه ومدارک مورد نياز جهت پذیرش درمانگاه ها
نحوه ومدارک مورد نياز جهت پذیرش بستر
مدارک الزم جهت بستر در ماه ها آخر باردار
نحوه پذیرش اورژانس
ترخيص بيمار
نحوه بيمه شدن بيماران فاقد بيمه و یا تایيد مدارک بيمه ا بيمار
چکيده ا از منشور حقوق بيمار
چکيده ا ازمنشور حقوق پرسنل
و همچنين راهنما طبقات
ذکر شده است.

 تلفن مرکز:
5506628

با آرزو سالمتی برا شما عزیزان

55314929

مدیریت مرکز

 تلفن رسیدگی به شکایات:
 نشانی:
میدان شوش -خیابان فدائیان اسالم
 نشانی سایت:
���
� � �� � �
گواهینامه استاندارد اعتباربخشی بیمارستان

(کسب نمره یک)

 .1هنگااام مراه ااه بااه بینارتااتا

تنااا دفترچااه بینااه و کااارت ملاای خااود را هنااراه داشااته

باشید.
.2

کلیااه ماادارش پزشااکی مربااوا بااه بیناریتااا کااه از نگاا رهیااه شااده هنگااام مراه ااه بااه
بینارتتا هنراه داشته باشید.

 .3تاااعم مانااات بینااارا ب ااتر 16ااا15بااه رااور روزانااه ماای باشااد ا شااناره55066288
رناس بگیرید.
 .4در صااورت نیاااز بااه هنااراه  ،از رریااه هناااهنگی م ااشوب برااب ب ااتر بااا پ ا یر
هناراه در پا یر

صاادرمی شاود و فقا یا

،کااارت

نفار هناراه ههام انجاام اماور مرباوا باه

بینار ضور داشته باشد.
شناتاایی ککاارت ملای و شناتانامه اعضاا خاانواده همراه اه کارده و در هناا

اه بیناه

می مردند.
.6

خروج بینار از برب ب د از تاعم  21شب مننوع اتم.

 .7تکوت و آرامب را به من ور رفاه اب بینارا رعایم فرمایید.
.8

طفاااا ن افااام در بینارتاااتا را رعایااام فرماییاااد و از آورد مااا رگی ااای اهتناااا
فرمایید.کدفع زبا ه خانگی در تط آبی با نایلو مشکیه

 .9خواهشنند اتم با انت امات و نگهگانی بینارتتا هنکار الزم را داشته باشید.
 .10ورود کودکا زیر  12تاب به برب ههم مانات مننوع اتم.
 .11عدم ضور هنراه بینار در برب در هنگام ویزیم بینار ا زامی م.
 .12خواهشاانند اتاام از اتاات ناب دخانیااات در رنااام فضااا داخلاای بینارتااتا خااوددار
فرمایید.
 .13راک اای تاارویم بینارتااتا بااا شااناره  55066288داخلاای  358آماااده خاادمم بااه شاانا
عزیزا در رنام تاعات شگانه روز اتم.
 .14بوفااه بینارتااتا بااه صااورت شااگانه روز وانااع در م ورااه بینارتااتا روباارو تاااختنا
شناره اصلی در خدمم شنا عزیزا می باشد.
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 .5در صااورت بینااه نگااود بینااار ،بااه دفتاار ننایناادما بینااه خاادمات درمااانی بااا کلیااه ماادارش

بینه ها ررف نرارداد:


.1
.2

بینه رامین اهتناعی -مروه خدمات درمانی-نیروها م لح -شهردار ...
مدارش مورد نیاز
دریافم مواهی ب تر از پزش م ا ج
ارائه شناتنامه ههم دخترا باال  18تاب در بینه رامین اهتناعی ا زامی اتم.

رتیدمی به شکایات:
 در صورت بروز هرمونه مشک و یا پیشنهاد و انتقاد در انجام امور درمانی و ادار در تاعات
ادار  8ا ی 14به وا د مددکار رگقه هنکف تاختنا شناره اصلی مراه ه ننوده و یا با
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شناره  55314929رناس اص فرمایید.
 در تاعات غیر ادار به دفتر توپروایزرا وانع در رگقه هنکف تاختنا شناره اصلی مراه ه
و یا با شناره� 55310356رناس اص ننایید

نحوه بيمه شدن بيماران فاقد بيمه یا تایيد مدارک بيمه ا بيمار:








در صااورت بینااه نگااود بینااار  ،مراه ااه بااه دفتاار ننایناادما بینااه خاادمات درمااانی و
ارائه کلیه مدارش شناتایی ککارت ملی و شناتنامه اعضا خانواده ه
بینه خدمات درمانی روتتایی و عشایر می بای م مهر ارهاع داشته باشند
بینه روتاتایی شهرتاتا در صاورت نداشاتن مهار ارهااع باه درمانگااه خیریاه و ای ا اه-
اروبااا شااهید م اراای-بااین تااه راه ر و چهااار راه  17شااهریور-پاااش  17مراه ااه
ننایند
ههم ر ویض بیناه روتاتایی غیار اتاتا رهارا باه نشاانی نرتایده باه فلکاه اوب خزاناه
روبرو پاتاژ ابریشم پ  362مراه ه ننایید.
ههاام راییااد بینااه رااامین اهتناااعی مراه ااه بااه کااارمزار رتاانی شااناره  113شا گه 3
ر اایم
رااامین اهتناااعی وانااع در شااو شاارنی-نرتاایده بااه میاادا شااو -خیابااا
پینانیکیرچابه پاش  112رلفن  33132984مراه ه فرمایید.

پ یر

بینار:

نحوه ومدارک مورد نياز جهت پذیرش درمانگاه ها:
پذیرش درمانگاه ها مرکاز باه راورت حضاور باا مراجهاه باه واحاد پاذیرش واقاع در
طبقه همکف ساختمان ارلی امکان پذیر است.
 ارائه کارت ملی مربوا به بینار ا زامی اتم
 دفترچااه بینااه بینااار ماای بای اام دارا باارخ خااا ی  ،اعتگااار  ،عکاام هدیااد و مت لااه بااه
خود بینار باشد.
نحوه ومدارک مورد نياز جهت پذیرش بستر :

مدارک الزم جهت بستر در ماه ها آخر باردار
مراجهه به واحد پذیرش واقع در طبقه همکف ساختمان ارلی جهت تشکيل پرونده







اص ا شناتاانامه و کااارت ملاای ز و شااوهر کههاام افاغنااه پاتااپورت و عقدنامااه در صااورت
عدم وهود کارت شناتایی م تگره
کپی از صف ه اوب و دوم هر دو شناتنامه
ارائه دفترچه بینه دارا اعتگارو مرتص بینار و دارا برمه کدر صورت بینه بود ه
کپی از صف ه اوب دفترچه بینار ک 2عدده
ضور هن ر و یا و ی نانونی در زما ب تر
ارائه کد ملی /آدرس و رلفن بینار ههم ب تر

نحوه پذیرش اورژانس:
.1
.2
.3
.4

مراه ه به رریاژ ههم ر یین و یم در اورژانم هنراب
ههم اورژانم زنا پم از دریافم نگض از پ یر به وا د اورژانم مراه ه ننایید
مراه ه به پ یر کههم رشکی پروندهه وانع در تاختنا اصلی
مراه ه به پزش مقیم
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 هنراه داشتن کارت شناتایی م تگر بینارکشناتنامه /کارت ملی مواهینامه/م رنامهه
 ضااور هن اار بینااار ههاام دریافاام ر ااایم اعناااب هرا اای و نطااع عضااو ک شااام
هی ترکتومی،ماتتکتومی ،ب تن و ه....ه
 کپاای از کااارت شناتااایی م تگاار بینارکشناتاانامه /کااارت ملاای /مواهینامه/م رنامااهه و صااف ه
اوب دفترچه بینه

منشور قوق بینار:
م ور اوب  :دریافم مطلو خدمات تامم ه بینار اتم.
م ور دوم  :اراعات باید به ن و مطلو و به میزا کافی در اختیار بینار نرار میرد.
م ور تاوم  :اه انتراا و ريانیممیار آزاداناه بیناار در دریافام خادمات تاامم بایاد م تارم
شنرده شود.
م ور چهارم  :ارائه خدمات تاامم بایاد مگتنای بار ا تارام باه اریم خيوصای بیناارک ه خلاوته
و رعایم اص رازدار باشد.
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م ور پنجم  :دتترتی به ن ام کارآمد رتیدمی به شکایات ،ه بینار اتم.

منشور قوق پرتن :
داشتن م یطی آرام و مورد ا ترام نرار مرفتن در نگاب ارائه مرانگم و خدمات به بینار
در اما بود از هرمونه ر رض و پرخاشگر مفتار و کردار ا تنا ی بینار و هنراها
امتنااع نناود از درخواتام و اصاارار بیناار در ماورد انجاام اعناااب خااف اصاوب و نواعاد رفااه ا
که موهب آتیب ه نی یا رو ی بینار می شود.
ارائه خدمم و رو

ها درمانی فق در چارچو وظائف نانونی و اصوب علنی وميو .

راهننا رگقات:
ساختمان ارلی:
طبقه زیر همکف :آزمایشگاه-تصویربردار (رادیولوژ -سونوگرافی)-پاتولوژ -نمازخانه-
لنژر -انبار-تاسيسات-تلفنخانه-تجهيزات پزشکی-سالن غذاخور
طبقه همکف  :پذیرش -رندوق-ترخيص-اطالعات
البی ورود جنوبی:
بال شرقی ورود  :ریاست-مدیریت-مهاونت آموزشی-پاویون پزشکان
بال غربی ورود  :دفتر پرستار -حراست-مددکار

( رسيدگی به شکایات) -خدمات-

واحد اعتباربخشی-بهداشت محيط
البی ورود شمالی  :داروخانه-واحد دیابت-واحد ثبت خدمات درمانگاه بایگانی پرونده
بال شرقی ورود  :درمانگاه ها شامل :داخلی-جراحی

اطفال-قلب-آنکولوژ -طب

فيزیکی-چشم پزشکی -اورولوژ -روانشناسی-دیابت-قلب اطفال واحد شيمی درمانی
و...
بال غربی ورود  :درمانگاه ها شامل  :زنان-باردار (پریناتولوژ )-کلينيک ویژه زنان-
زایمان فيزیولوژیک
طبقه اول:
بال شمالی :اتاق عمل-اورژانس زنان -بلوک زایمان
بال جنوبی:

�

کلينيک نازایی (ورود

� تست ورزش-
خارج از ساختمان مرکز می باشد)

طبقه دوم :
بال شمالی �� 2 :بخش نوزادان پاویون رزیدنت ها زنان
بال جنوبی - �� 1�:بخش �(2زایمان)
طبقه سوم :بخش ( 3جراحی) -بخش پریناتولوژ -سالن کنفرانس-کتابخانه
ساختمان ادار :
طبقه اول :واحد دیابت سطح -1دبيرخانه-نمایندگان بيمه-بسيج-تدارکات-آمفی تئاتر
طبقه دوم :اداره آمارسالمت و مدارک پزشکی -واحد بيمه گر -واحد کارگزینی-واحد
مالی -واحد آموزش کارکنان-واحد بهداشت وسالمت شغلی
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ها درمانگاه

