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 بیمارســـتان امـــدادی در ســـال 1351 بـــا 25 تخـــت بســـتری شـــامل بخـــش هـــای اورژانـــس، جراحـــی عمومـــی، زنـــان و زایمـــان، اتـــاق عمـــل، رادیولـــوژی 
و آزمایشـــگاه افتتـــاح و راه انـــدازی شـــده اســـت. اوایـــل انقـــالب بـــا اهـــداء زمیـــن همجـــوار توســـط خیریـــن مســـاحت عرصـــه آن بـــه 21000 متـــر رســـیده و 
بـــا افزایـــش جمعیـــت و نبـــود بیمارســـتان ثالـــث در شهرســـتان مســـاحت اعیـــان نیـــز  افزایـــش و از  3000 متـــر مربـــع بـــه 12520 متـــر مربـــع رســـیده و چـــارت 

تی آن نیـــز بـــه 120 تخـــت مصـــوب شـــده اســـت. تشـــکیال

تاریخچه مرکز  آموزشی و درمانی امدادی ابهر

رسالت مرکز آموزشی و درمانی امدادی ابهر

کــه واحدهــای  کیفیــت مطلــوب،  گســترده و بــا   ارائــه خدمــات درمانــی 
کمبودهــا، ایــن وظیفــه ســنگین را بــه نحــو شایســته  درمانــی آن بــا وجــود 
برعهــده دارنــد و پرســنل خــدوم ایــن واحدهــا بــا تــوکل بــر قــدرت الیــزال 
ــد  ــی بدیــل خــود، عــزم راســخ دارن ــار و از خودگذشــتگی ب ــا ایث الهــی، ب

کــه: » مــا میخواهیــم و مــی توانیــم« 
  بــی شــک یکــی از ارکان اساســی در توفیــق بیمارســتان امــدادی ابهــر در 
خدمتگــزاری بــه مــردم نجیــب، فهیــم و قدرشــناس منطقــه، واحدهــای 
کــه بــا تــالش شــبانه روزی و تدبیــر  پشــتیبانی و اداری آن بــوده اســت 

عالمانــه امــور، بــه ایــن مهــم نائــل آمــده اســت. 
امــور محولــه ، زمینــه  بــا ســاماندهی    واحدهــای پشــتیبانی و اداری 
ــر ایــن  کــرده و ب ــرای خدمــت رســانی واحدهــای درمانــی را فراهــم  الزم ب

کننــد.  تکلیــف افتخــار مــی 
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کارکنان(	  کیفیت )بیماران،همراهان، مراجعین و  بهبود مستمر 
تامین حفظ و ارتقای سطح سالمت مراجعین )بیماران، همراهان، مراجعین(	 
کارکنان(	  کارکنان )بیماران، همراهان، مراجعین و  تامین حفظ و ارتقای سطح ایمنی بیماران و 
همسو بودن خدمات ارائه شده در مرکز با برنامه های ابالغی از وزارت متبوع )بیماران، همراهان، مراجعین و بیمه های طرف قرارداد(	 
اجرای طرح تحول سالمت )بیماران، همراهان، مراجعین و بیمه های طرف قرارداد(	 
ی انسانی در حیطه سالمت	  آموزش و تربیت نیرو

چشم انداز مرکز
کلیــه منابــع و ظریفیــت هــای انســانی 	  گیــری بهینــه از  کار  کیفیــت تخصصــی و تجهیــزات پیشــرفته تشــخیص و درمانــی و  گســترش و بهبــود  بــا 

یم. و مــادی موجــود ، تمامــی نیازهــای تشــخیصی و درمانــی مراجعیــن را مرتفــع ســاز
کارکنان نظام سالمت باشیم.	  بهترین الگو در زمینه توانمند سازی مدیران و 
از نظر رضایتمندی مراجعین و پرسنل در باالترین رتبه در سطح استان قرار بگیریم.	 

زش های مرکز  ار
عدالت 	 
کرامت انسانی	 
اخالق حرفه ای 	 
کارکنان	  گیرندگان خدمت و  رعایت حقوق 
کیفیت	  ارتقاء مستمر 
مشارکت و تعادل در آموزش و خدمت رسانی 	 
پاسخگویی 	 
شایسته ساالری	 
مسئولیت پذیری 	 
ارتقاء مهارتهای فردی و تیمی 	 
ایجاد فرصت برای آموزش مستمر )کارکنان و مددجویان(	 
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منشور حقوق بیمار 

کرامـــت انســـان هـــا می باشـــند.این امـــر در شـــرایط بیمـــاری از اهمیـــت ویـــژه ای برخـــوردار اســـت.  یکایـــک افـــراد جامعـــه متعهـــد بـــه حفـــظ و احتـــرام بـــه 
کرامـــت واالی انســـانی از اصـــول پایـــه نظـــام جمهـــوری اســـالمی بـــوده ، دولـــت موظـــف اســـت خدمـــات بهداشـــتی   بـــر اســـاس قانـــون اساســـی، توجـــه بـــه 
ـــه حقـــوق و رعایـــت  ـــر احتـــرام ب ـــه و مبتنـــی ب ـــد عادالن ـــه خدمـــات ســـالمت بای ـــر ایـــن اســـاس ارائ کنـــد. ب کشـــور تأمیـــن  ـــراد  ـــرای یکایـــک اف - درمانـــی را ب

کرامـــت انســـانی بیمـــاران صـــورت پذیـــرد. 
گیرنـــدگان خدمـــات  کرامـــت ذاتـــی تمامـــی  ایـــن منشـــور بـــا توجـــه بـــه ارزش هـــای واالی انســـانی، مبتنـــی بـــر فرهنـــگ اســـالمی و ایرانـــی و بـــر پایـــه برابـــری 

گیرنـــدگان خدمـــات ســـالمت تنظیـــم شـــده اســـت.  ـــا هـــدف حفـــظ، ارتقـــا و تحکیـــم رابطـــه انســـانی میـــان ارائه کننـــدگان و  ســـالمت و ب

محور اول: دریافت مطلوب خدمات سالمت حق بیمار است.
ارائه خدمات سالمت باید: 

1( شایسته شان و منزلت انسان و با احترام به ارزش ها، اعتقادات فرهنگی و مذهبی باشد؛
2( بر پایه ی صداقت، انصاف، ادب و همراه با مهربانی باشد؛

3( فارغ از هرگونه تبعیض از جمله قومی، فرهنگی، مذهبی، نوع بیماری و جنسیتی باشد؛ 
4( بر اساس دانش روز باشد؛

5( مبتنی بر برتری منافع بیمار باشد؛
یع منابع سالمت مبتنی بر عدالت و اولویت های درمانی بیماران  باشد؛ 6( در مورد توز

7( مبتنی بر هماهنگی ارکان مراقبت اعم از پیشگیری، تشخیص، درمان و توانبخشی باشد؛
کلیه امکانات رفاهی پایه و ضروری و به دور از تحمیل درد و رنج و محدودیت های غیرضروری باشد؛  8( به همراه تامین 

کـودکان، زنـان بـاردار، سـالمندان، بیمـاران روانـی، زندانیـان، معلـوالن ذهنـی و  گروه هـای آسـیب پذیر جامعـه از جملـه  9( توجـه ویـژه ای بـه حقـوق 
جسـمی و افـراد بـدون سرپرسـت داشـته باشـد؛ 

منشــــور 
حقوق بیمار

محور اول:
دریافــت مطلــــــوب خدمـــــات 
ســامت حــق بیمــار اســت. 

محور دوم:
اطاعــــــات بایــد بــه نحــــــــــــو 
مطلــوب و بــه میــزان کافــی در 

ــرار گیــرد  ــار بیمــار ق اختی

محور چهارم:
ارائــه خدمــات ســامت بایــد 
مبتنــی بــر احتــرام بــه حریــم 
رعایــت  و  بیمــار  خصوصــی 

باشــد. رازداری  اصــل 

محور پنجم:
دسترســی بــه نظــام کارآمــد 
رســیدگی بــه شــکایات حــق 

بیمــار اســت.

محور سوم:
حــق انتخــاب و تصمیم گیــری آزادانه بیمــار در دریافت 

خدمات ســامت باید محترم شــمرده شــود.
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10( در سریع ترین زمان ممکن و با احترام به وقت بیمار باشد؛ 
گیرندگان خدمت باشد؛ گرفتن متغیرهایی چون زبان، سن و جنس  11( با در نظر 

گیـرد. در مـوارد غیرفوری)الکتیـو( بـر اسـاس ضوابـط  12( در مراقبت هـای ضـروری و فـوری )اورژانـس(، بـدون توجـه بـه تأمیـن هزینـه ی آن صـورت 
تعریـف شـده باشـد؛

کـه ارائـه خدمـات مناسـب ممکن نباشـد، الزم اسـت پس از ارائـه ی خدمات ضروری  13( در مراقبت هـای ضـروری و فـوری )اورژانـس(، در صورتـی 
و توضیحـات الزم، زمینـه انتقـال بیمـار بـه واحد مجهـز فراهم گردد؛ 

ی ارائه گردد.  14( در مراحـل پایانـی حیـات کـه وضعیـت بیمـاری غیـر قابـل برگشـت و مـرگ بیمـار قریـب الوقـوع می باشـد، با هدف حفـظ آسـایش و
ی و خانـواده اش در زمـان احتضـار می باشـد.  کاهـش درد و رنـج بیمـار، توجـه بـه نیازهـای روانـی، اجتماعـی، معنـوی و عاطفـی و منظـور از آسـایش 

گـردد.  کـه می خواهـد همـراه  بیمـار در حـال احتضـار حـق دارد در آخریـن لحظـات زندگـی خویـش بـا فـردی 

گیرد. کافی در اختیار بیمار قرار  محور دوم: اطالعات باید به نحو مطلوب و به میزان 
1(محتوای اطالعات باید شامل موارد ذیل باشد: 

مفاد منشور حقوق بیمار در زمان پذیرش ؛	 
ضوابـط و هزینه هـای قابـل پیـش بینـی بیمارسـتان اعـم از خدمـات درمانـی و غیـر درمانـی و ضوابـط بیمـه و معرفـی سیسـتم هـای حمایتـی در 	 

زمـان پذیـرش ؛
پزشـکی 	  گـروه  اعضـای  حرفـه ای  رتبـه ی  و  مسـؤولیت  نـام، 

مسـئول ارائـه مراقبـت از جملـه پزشـک، پرسـتار و دانشـجو و 
بـا یکدیگـر؛ ارتبـاط حرفـه ای آن هـا 

روش هـای تشـخیصی و درمانـی و نقـاط ضعـف و قـوت هـر 	 
پیـش  بیمـاری،  تشـخیص  آن،  احتمالـی  عـوارض  و  روش 
گهـی و عـوارض آن و نیـز کلیـه ی اطالعات تأثیر گذار در روند  آ

؛ بیمـار  تصمیم گیـری 
گـروه 	  نحـوه ی دسترسـی بـه پزشـک معالـج و اعضـای اصلـی 

پزشـکی در طـول درمـان ؛
که ماهیت پژوهشی دارند. 	  کلیه ی اقداماتی 
ارائه آموزش های ضروری برای استمرار درمان ؛ 	 

2( نحوه ی ارائه اطالعات باید به صورت ذیل باشد : 
ی از جملـه زبـان، تحصیـالت و تـوان درک در اختیـار 	  اطالعـات بایـد متناسـب بـا شـرایط بیمـار از جملـه اضطـراب و درد و ویژگی هـای فـردی و

گیـرد، مگـر اینکه:  ی قـرار  و
گـــردد؛ )در ایـــن صـــورت انتقـــال اطالعـــات پـــس از اقـــدام 	  تأخیـــر در شـــروع درمـــان بـــه واســـطه ی ارائـــه ی اطالعـــات فـــوق ســـبب آســـیب بـــه بیمـــار 

       ضـــروری، در اولیـــن زمـــان مناســـب بایـــد انجـــام شـــود.( 
کـــه در ایـــن صـــورت بایـــد خواســـت بیمـــار محتـــرم شـــمرده شـــود، 	  ـــد  یافـــت اطالعـــات، از ایـــن امـــر امتنـــاع نمای بیمـــار علی رغـــم اطـــالع از حـــق در

ـــرار دهـــد ؛ ـــا ســـایرین را در معـــرض خطـــر جـــدی ق ی ی مگـــر این کـــه عـــدم اطـــالع بیمـــار، و
یافـــت نمـــوده و تصحیـــح 	  کلیـــه ی اطالعـــات ثبت شـــده در پرونـــده ی بالینـــی خـــود دسترســـی داشـــته باشـــد و تصویـــر آن  را در بیمـــار می توانـــد بـــه 

اشـــتباهات منـــدرج در آن را درخواســـت نمایـــد. 

محور سوم: حق انتخاب و تصمیم گیری آزادانه بیمار در دریافت خدمات سالمت باید محترم شمرده شود.
1( محدوده انتخاب و تصمیم گیری درباره موارد ذیل می باشد: 

انتخاب پزشک معالج و مرکز ارائه کننده ی خدمات سالمت در چارچوب ضوابط ؛ 	 
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انتخاب و نظر خواهی از پزشک دوم به عنوان مشاور ؛	 
ــات 	  یافـــت خدمـ ــوه در ــداوم و نحـ ــری در تـ ی تأثیـ ــری و ــه تصمیم گیـ ــان از اینکـ ــا اطمینـ ــه پژوهـــش، بـ گونـ ــر  ــرکت درهـ ــدم شـ ــا عـ ــرکت یـ شـ

ــت ؛  ــد داشـ ــالمت نخواهـ سـ
ـــا مـــواردی 	  ـــا رد آن مگـــر در مـــوارد خودکشـــی ی گاهـــی از عـــوارض احتمالـــی ناشـــی از پذیـــرش ی ـــا رد درمـــان هـــای پیشـــنهادی پـــس از آ قبـــول ی

ـــرار می دهـــد؛ ـــاع از درمـــان شـــخص دیگـــری را در معـــرض خطـــر جـــدی ق ـــه امتن ک
کـــه بیمـــار واجـــد ظرفیـــت تصمیم گیـــری می باشـــد ثبـــت و به عنـــوان 	  اعـــالم نظـــر قبلـــی بیمـــار در مـــورد اقدامـــات درمانـــی آتـــی در زمانـــی 

کننـــدگان خدمـــات  ی بـــا رعایـــت موازیـــن قانونـــی مـــد نظـــر ارائـــه  راهنمـــای اقدامـــات پزشـــکی در زمـــان فقـــدان ظرفیـــت تصمیم گیـــری و
گیـــرد.  ســـالمت و تصمیم گیرنـــده جایگزیـــن بیمـــار قـــرار 
2( شرایط انتخاب و تصمیم گیری شامل موارد ذیل می باشد: 

کافی و جامع )مذکور در بند دوم( باشد ؛	  یافت اطالعات  گاهانه ، مبتنی بر در انتخاب و تصمیم گیری بیمار باید آزادانه و آ
کافی به بیمار جهت تصمیم گیری و انتخاب داده شود. 	  پس از ارائه اطالعات، زمان الزم و 

محـــور چهـــارم: ارائـــه خدمـــات ســـالمت بایـــد مبتنـــی بـــر احتـــرام بـــه حریـــم خصوصـــی بیمـــار )حـــق خلـــوت( و رعایـــت اصـــل 
رازداری باشـــد.

کرده باشد؛ که قانون آن را استثنا  کلیه ی اطالعات مربوط به بیمار الزامی است مگر در مواردی  1( رعایت اصل رازداری راجع به 
گذاشـــته شـــود. ضـــروری اســـت بدیـــن  کلیـــه ی مراحـــل مراقبـــت اعـــم از تشـــخیصی و درمانـــی بایـــد بـــه حریـــم خصوصـــی بیمـــار احتـــرام  2( در 

گـــردد؛ منظورکلیـــه ی امکانـــات الزم جهـــت تضمیـــن حریـــم خصوصـــی بیمـــار فراهـــم 
کـــه بـــه حکـــم قانـــون مجـــاز تلقـــی می شـــوند میتواننـــد بـــه اطالعـــات  گـــروه درمانـــی و افـــراد مجـــاز از طـــرف بیمـــار و افـــرادی  3( فقـــط بیمـــار و 

ــته باشـــند؛ دسترســـی داشـ
کـــودک در  ـــرد معتمـــد خـــود را همـــراه داشـــته باشـــد. همراهـــی یکـــی از والدیـــن  4( بیمـــار حـــق دارد در مراحـــل تشـــخیصی از جملـــه معاینـــات، ف

ـــر خـــالف ضرورت هـــای پزشـــکی باشـــد.  ـــر ب کـــودک مـــی باشـــد مگـــر اینکـــه ایـــن ام تمـــام مراحـــل درمـــان حـــق 
کارآمد رسیدگی به شکایات حق بیمار است.  محور پنجم: دسترسی به نظام 

یافـــت خدمـــات  کیفیـــت در ـــدون اختـــالل در  کـــه موضـــوع ایـــن منشـــور اســـت، ب 1( هـــر بیمـــار حـــق دارد در صـــورت ادعـــای نقـــض حقـــوق خـــود 
ـــد ؛ ـــه مقامـــات ذی صـــالح شـــکایت نمای ســـالمت ب

گاه شوند ؛ 2( بیماران حق دارند از نحوه رسیدگی و نتایج شکایت خود آ
کوتاه تریـــن زمـــان ممکـــن  ـــد پـــس از رســـیدگی و اثبـــات مطابـــق مقـــررات در  کننـــدگان خدمـــات ســـالمت بای ـــه  3( خســـارت ناشـــی از خطـــای ارائ

جبـــران شـــود. 

کلیـــه ی حقـــوق بیمـــار )مذکـــور  کـــه بیمـــار بـــه هـــر دلیلـــی فاقـــد ظرفیـــت تصمیم گیـــری باشـــد، اعمـــال  در اجـــرای مفـــاد ایـــن منشـــور در صورتـــی 
در ایـــن منشـــور( بـــر عهـــده ی تصمیم گیرنـــده ی قانونـــی جایگزیـــن خواهـــد بـــود. البتـــه چنان چـــه تصمیم گیرنـــده ی جایگزیـــن بـــر خـــالف نظـــر 

پزشـــک، مانـــع درمـــان بیمـــار شـــود، پزشـــک می توانـــد از طریـــق مراجـــع ذیربـــط درخواســـت تجدیـــد نظـــر در تصمیم گیـــری را بنمایـــد. 
ـــرای تصمیم گیـــری اســـت، امـــا میتوانـــد در بخشـــی از رونـــد درمـــان معقوالنـــه تصمیـــم بگیـــرد، بایـــد  کافـــی ب کـــه فاقـــد ظرفیـــت  چنان چـــه بیمـــاری 

تصمیـــم او محتـــرم شـــمرده شـــود. 
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تخصص های موجود

بخشهای بستری  و درمانی

کلینیک های درمانی 

واحدهای پاراکلینیک 

درمانگاه های  تخصصی

	 پزشک عمومی 
	 جراحی چشم  

گوش حلق و بینی  	 جراحی 
	 بیهوشی  

	 عفونی 
	 رادیولوژی 

گوش ، حلق و بینی   	

	 اعصاب و روان 
	 فوق تخصص انکولوژی 

کلیه   	
	 فشار خون 
 	 روانپزشک 

	 متخصص مغز و اعصاب 
	 متخصص داخلی

گوش حلق و بینی	  جراحی چشم  و 
قلب و عروق	 
روان پزشکی	 
 سونوگرافی	 
کوکاردیوگرافی	  ا
تست ورزش	 
آندوسکوپی	 
گوش و حلق و بینی 	 
نرولوژی 	 
چشم	 
داخلی 	 
عفونی	 

 دیابت	 
تاالسمی	 
آزمایشگاه	 
کلینیک تخصصی	 
ارولوژی	 
مغز و اعصاب	 
اعصاب و روان	 
 نوار مغز	 
گیری	  گیری و آتل  گچ 
یقات و پانسمان و بخیه	  تزر
گوش	  نوار 

مرکزآموزشی درمانی 
امدادی ابهر

اورژانس	 
 بخش های بستری	 
کلینیکی	   بخش های پارا
دیالیز	 
 	 I.C.U 
 اتاق عمل 	 
جراحی عمومی 	 
داخلی 	 
 	ICU
 بخــش های تفکیکی روان مــردان و 	 

زنــان بــا انجــام ECT بیمــاران بخــش 
هــای مذکور

 چشم	 
کلینیک تخصصی	   
 اتاق عمل	 
و 	  حلــق  گــوش  جراحــی  اعمــال   

 ENT بینــی 
درمانگاه تخصصی	 

آزمایشگاه پاتولوژی	 
رادیولوژی	 
 سونوگرافی	 
سی تی اسکن	 
آندوسکوپی	 
کوکاردیوگرافی	  ا
شیمی درمانی)انکولوژی(	 
داروخانه	 
ماموگرافی	 
غربالگری سرطان	 

دیابت	 
گوش و حلق و بینی	   
سونوگرافی	 
چشم	 
مغز و اعصاب	 
عفونی	 
 اعصاب و روان	 
قلب	 
بیهوشی	 
کینیک ویژه تخصصی و فوق 	 

تخصصی امام سجاد )ع( ابهر
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صفحه پورتال اصلی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

ونیکی میز خدمت دانشگاه خدمات الکتر

ی  کلینیک های ویژه تخصصی و فوق تخصصی استان زنجان بر رو کز آموزشی درمانی و بیمارستان ها و  جهت دسترسی اطالعات مرا
کلیک نمایید. کز درمانی در صفحه اصلی دانشگاه  گزینه مرا

خدمات قابل ارائه در سایت میز خدمت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان:

www.zums.ac.ir http://didgah.zums.ac.ir:8091 http://eservice.zums.ac.ir

نشانی اینترنتی دانشگاه آدرس الکترونیکی میز خدمت دانشگاه سامانه میز خدمت الکترونیکی دانشگاه
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در صفحـــه اصلـــی پورتـــال، دریافـــت اطالعـــات 
ـــه صـــورت حضـــوری - الکترونیکـــی  خدمـــات ب
در  کننـــدگان  مراجعـــه  بـــه  راهنمایـــی  جهـــت 
دســـترس می باشـــد. ایـــن صفحـــه شـــامل بخـــش 
یـــر جهـــت دسترســـی مراجعه کننـــدگان  هـــای ز

می باشـــد.
میـــز خدمـــت )شـــامل بخـــش   فـــرم ارســـال 	 

شـــکایت(
درمانی،بخـــش 	  )شـــیمی  هـــای  بخـــش 

ســـی تـــی اســـکن، بخـــش ICU، بخـــش 
دیالیـــز ، بخـــش ســـونوگرافی (

جوابدهی آزمایشگاه	 
 نوبت دهی اینترنتی	 
 	Radio و  CT-Scan مشاهده تصاویر
برنامه پرشکان درمانگاه	 
اطالعات کلینیک تخصصی امام سجاد 	 

)ع(

آدرس و اطالعات بیمارستان	 
کارکنان جدیدالورود	  راهنمای 
نظرسنجی	 
سامانه ها	 

صفحه پورتال جامع اطاعات مرکز  آموزشی درمانی امدادی ابهر
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راهنمای آشنایی با مرکز

راه های ارتباطی با مرکز  آموزشی درمانی امدادی ابهر

یافت اطالعات بخش های اصلی، به موارد زیر دسترسی دارند. کنندگان جهت در مراجعه 

آدرس مرکز: ابهر ، بلوار خرمشهر	 
کدپستی :45619-15911	 
شماره تماس: 024-35277741	 
نمابر: 024-35231801	 
 	www.zums.ac.ir:نشانی اینترنتی دانشگاه
 	Emdadi.hOSP@zums.ac.ir  )ایمیل و آدرس پست الکترونیکی )رایانامه
 	 emdadi.zums.ac.ir :نشانی اینترنتی مرکز
 	 sms.dadehavaran.com / 10049074 :کوتاه سامانه ارسال و دریافت پیام 
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خدمات قابل ارائه در میـز خـدمت مرکـز  آموزشی درمانی امدادی ابهر
گرفته است: کاربران قرار  در این صفحه خدمات زیر در دسترس 

توضیحات:
کنون ارائه خدمات درمانی تخصصی بصورت بستری و سرپایی در مرکز صورت می پذیرد. هم ا

درمانگاههای تخصصی پذیرای مراجعین محترم می باشد.
مدارک مورد نیاز در خصوص بیمه ها اشاره شده است.

خدمات اورژانسی	 
کلینیک تخصصی	 
آزمایشگاه سی تی اسکن	 
 رادیولوژی	 
یافت معرفی نامه و استعالم 	  مراجعین جهت در
بایگانی مدارک پزشکی ) تحویل اوراق پرونده (	 
مشاهده تصاویر پزشکان	 
آموزش های خود مراقبتی بیماران	 
راهنمای عمومی مراجعین 	 

مالقات عمومی مدیریت	 
 نوبت دهی اینترنتی درمانگاه	 
کلینیک تخصصی	  برنامه هفتگی 
کلینیک ویژه شفیعیه	  نوبت دهی 
نوبت دهی تجمیعی بیمارستانها	 
ثبت شکایات مردمی، رسیدگی و پاسخگویی	 
مشاهده جواب آزمایشات	 
اعالم شماره تماس واحدهای ارائه دهنده خدمات به مراجعین	 
گرافی، و سی تی اسکن	  مشاهده اینترنتی نتایج 
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ارائه خدمات میـز خـدمت مرکـز  آمـوزشی درمانی امدادی ابهر  به صورت تلفنی و حضوری

خدماتعنوانردیف

1
اخذ نوبت از درمانگاههای 

تخصصی مرکز  بصورت 
حضوری، تلفنی و اینترنتی

تلفــن 	  شــماره  بــا  زنجــان  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  بیمارســتان های  متمرکــز  نوبت دهــی  ســامانه 
یــخ و شــماره درمانــگاه  کــرده و تار 02433019222 )از طریــق پیامگیــر متخصــص مــورد نظــر را انتخــاب 
گرفتــه مــی شــود.(  /  تلفــن بیمارســتان : 5-35277741 -024 / دفتــر سرپرســتی : 35231800 - 024 /  

کلینیــک تخصصــی )35244270( روی 4 خــط  نوبــت دهــی  گویــای  تلفــن 
به صورت حضوری ساعت 7:30 صبح تا تکمیل ظرفیت                                                                                                                                            	 

مراجعه به درمانگاه ساعت 10 الی 12 و ویزیت توسط پزشک مربوطه بر اساس نوبت
 	 Emdadi.hosp@zums.ac.ir :اینترنی از طریق وبسایت 
نحــوه نوبــت دهــی روســتائیان )ســامانه ســیب(: بــا مراجعــه بــه خانه هــای بهداشــت هــر روســتا و انتخــاب 	 

یــخ و ســاعت پذیــرش ارائــه می شــود. پزشــک مــورد نظــر، در قالــب یــک برگــه بــا تار
   توجــه: لطفــا جهــت برقــراری تمــاس بــا هــر یــک از واحدهــا بــا پیــش شــماره 331 اقــدام و ســپس داخلــی مــورد 

گیــری نمائیــد. مثــال: 33131099 نظــر را شــماره 
   اسامی پزشکان متخصص به تفکیک تخصص ارائه می گردد.معرفی پزشکان و متخصصین2

3
برنامه روزانه درمانگاه های 

تخصصی
ــا  ــا واحــد پذیــرش 5-35277741 تمــاس حاصــل نماییــد. مراجعیــن ب   جهــت اطــالع از برنامــه درمانگاه هــا ب

ــه درمانگاه هــا مــی تواننــد اطالعــات مــورد نیــاز را دریافــت نماینــد. ــر روی گزینــه برنامــه روزان کلیــک ب

اورژانس4
کارت  خــوان قــرار  کار مراجعیــن    در ایــن بخــش بالفاصلــه خدمــات ارائــه مــی شــود. همچنیــن بــرای ســهولت 
کــرد. کــه نیــاز بــه بانــک نباشــد. در صــورت نیــاز بــه وجــه نقــد، بــه بانــک بیمارســتان رجــوع خواهنــد  داده شــده 

ترخیص بیماران5

تسویه حساب پرونده های بستری بخش و سرپایی اتاق عمل	 
 	H.I.S کنترل و ثبت خدمات و جراحی انجام شده در سیستم
کنترل مدارک بیمه پرونده و اخذ مدارک مورد نیاز 	 
صدور فاکتور جهت بیمه تکمیلی 	 
ثبت مشخصات پرونده ها در دفتر و تحویل به اسناد پزشکی 	 
پاسخگویی به ارباب رجوع و راهنمایی جهت تکمیل مدارک بیمه و ترخیص بیمار  	 

مالقات حضوری با مسئولین6
یاست محترم مرکز  : ساعات مالقات 12:00  الی 13:00 می باشد.	  ر
معاونت آموزشی : ساعات مالقات 18:00 الی 14:00  می باشد.	 

بازرسی و رسیدگی به شکایات7

   در شیفت صبح: تلفن 02435277744
    در شیفت های عصر و شب : شماره تلفن 4-02435277741 داخلی 300

کلینیک ویژه تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان        مسئول رسیدگی به شکایات ) ساعات اداری( 
امدادی ابهر : 4-35277741 داخلی 288

   سوپر وایزر شیفت در ساعات غیر اداری :4-02435277741 داخلی 300

راه های ارتباطی8

    مراجعه حضوری از ساعت 7:30الی14 تماس 4-02435277741 داخلی 230 و 289
    در شیفت های عصر و شب و ایام تعطیل شماره تماس: 02435277741-4

 esgari5844@yahoo.com : برای هرگونه پیشنهاد و انتقاد در مورد بیماران با صندوق الکترونیکی    
مکاتبه فرمایید.

مددکاری9

بررسی مشکالت بیمه ای و مالی بیماران	 
ی	  ارائه خدمات مشاوره ای به بیمار وخانواده و
شناســایی و ارائــه خدمــات حمایتــی بــه  بیمــاران نیازمنــد، بــدون سرپرســت، مجهــول الهویــه، خــاص، 	 

کــودک آزاری ... صعــب العــالج، مــوارد خودکشــی، زندانــی، همســر و 
ثبت تخفیفات پرسنل و نیازمندان و بیماران خاص  در سامانه وزارت بهداشت	 
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یق می توانند اقدام کنند :  یافت نوبت به سه طر مراجعین محترم جهت در
حضوری 	 
سامانه نوبت دهی تلفنی متمرکز بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی زنجان شماره تماس :  024-33019222	 

راهنمای دریافت نوبت تلفنی
کــز خدمــات جامــع ســالمت دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمات بهداشــتی درمانــی زنجان، )کلینیک شــفیعیه، بیمارســتان  یافــت نوبــت از مرا بــرای در
آیــت الــه موســوی ، بیمارســتان ولیعصــر، بیمارســتان الغدیــر ابهــر، بیمارســتان امــدادی ابهــر، بیمارســتان امیرالمومنیــن خدابنــده، بیمارســتان بــو علــی 
یافــت نماییــد  کــد در یافــت نوبــت را تــا آخــر بــه اتمــام برســانید،  کــه مراحــل در کنیــم. همچنیــن توجــه داشــته باشــید  ســینای خرمــدره( را انتخــاب مــی 

کــد را بــه همــراه داشــته باشــید. و هنــگام مراجعــه 
اینترنتی	 

آدرس الکترونیکی سامانه نوبت دهی اینترنتی و تجمیعی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان: 
 	www.nobatdehi.zums.ac.ir
 	www. zums.ac.ir

       راهنمای نوبت دهی اینترنتی و تجمیعی
گرفته است. کنندگان قرار  سیستم نوبت دهی بیمارستانها به صورت تلفنی و اینترنتی در دسترس مراجعه 

سامانه نوبت اینترنتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان :
نــرم افــزار نوبــت تجمیعــی اینترنتــی بــا اتصــال بــه تمامــی بیمارســتانهای زیرشــاخه دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی زنجــان اخــذ 
قطعــی نوبــت، پرداخــت آنالیــن ویزیــت، کنســل نوبــت، شــرکت در نظــر ســنجی ، تقویــم کاری، نــکات آموزشــی بــه هــر بیمارســتان را فراهــم مــی نماید. 
کامــال پویــا  گردیــده اســت. نــرم افــزار نوبــت تجمیعــی دانشــگاه  کــه در بیمارســتانهای مرتبــط فعــال  ایــن نــرم افــزار مرتبــط بــا سیســتم مدیریــت نوبــت 

بــوده و هیچگونــه محدودیتــی در تعــداد بیمارســتانها، پزشــکان، تخصــص هــا نــدارد.
کاربر به سامانه نوبت دهی آنالین وارد می شود.  کلیک بر روی نوبت دهی اینترنتی،  برای دریافت نوبت از طریق اینترنت با 

در ایــن ســامانه نوبــت دهــی دانشــگاه مــی شــوید: 1-انتخــاب بیمارســتان 2- انتخــاب درمانــگاه 3- انتخــاب تخصــص 4- انتخــاب پزشــک 5- دریافــت 

سامانه نوبت دهی مرکز
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کلیــک مــی نماید.  نوبــت 
و نوبت نمایند.  ر ز یق گوشی های موبایل خود نیز می توانند اقدام به ر مراجعه کنندگان همچنین با دانلود اپلیکشن نوبت دهی از طر

کاربر عزیز! توجه داشته باشید :
کروم استفاده نمایید.	  گوگل  گردد از آخرین نسخه مرورگر  جهت نمایش و استفاده بهتر از سایت، پیشنهاد می 
کرده و آخرین نسخه برنامه را مجددا از سایت دانلود و نصب نمایید.	  گوشی خود حذف  ید قدیمی را از  ضروری است برنامه اندرو
کنید.	  گزینه فراموشی رمز عبور استفاده  کرده اید ، از  کلمه عبور خود را فراموش  که  درصورتی 
کنید.	  کد ملی ، نام و نام خانوادگی و شماره موبایل را حتما به صورت صحیح وارد  خواهشمند است 
لطفا در زمان تعیین شده به درمانگاه مراجعه فرمایید ، در غیر اینصورت نوبت شما بعد از 45 دقیقه از زمان تعیین شده باطل می گردد.	 
یــد ، از قســمت ســوابق ، نوبــت خــود را 	  گــر بــه هــر دلیلــی قصــد مراجعــه بــه درمانــگاه را ندار خواهشــمند اســت جهــت رفــاه حــال هــم میهنــان، ا

کنســل نماییــد.

راهنمای سامانه نوبت دهی اینترنتی تجمیعی بیمارستان ها 

مرحله اول : روی گزینه  انتخاب بیمارستان کلیک نمایید و سپس بیمارستان مورد نظر را انتخاب کنید.
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کنید. کلیک نمایید و سپس درمانگاه مورد نظر را انتخاب  گزینه انتخاب درمانگاه  ی  مرحله دوم : رو

کنید. کلیک نمایید و سپس تخصص مورد نظر را انتخاب  گزینه انتخاب تخصص  ی  مرحله سوم : رو

توجه : بین مرحله دوم )انتخاب درمانگاه( و یا سوم )انتخاب تخصص( یکی را انتخاب نمایید.

کنید. کلیک نمایید و سپس پزشک مورد نظر را انتخاب  گزینه انتخاب پزشک  ی  مرحله چهارم : رو
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کنید. یخ مورد نظر را انتخاب  کلیک نمایید و سپس برنامه پزشکان و تار یافت نوبت  گزینه در ی  مرحله پنجم : رو
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ونیکی - حضوری( مرکز آموزشی درمانی امدادی ابهر خدمات ارائه شده در میز خدمت )الکتر
1(خدمات قابل ارائه برای شهروندان

الف(خدمات قابل ارائه برای عموم شهروندان  

ب(آموزش به بیمار )بسته های آموزشی(  

2( خدمات قابل ارائه برای همکاران

صدور گواهی برای مراجعین به کالنتری هاصدور گواهی برای مراجعین و تحویل اوراق پرونده بالینی به پزشکی قانونی و بیمه ها
صدور گواهی کمسیون پزشکیصدور گواهی به نظام وظیفه

مکاتبات با دادسرا و دادگستریصدور گواهی تامین اجتماعی
اجرای طرح تحول سالمتپاسخگوئی به هرگونه شکایت و انتقاد به صورت الکترونیکی و حضوری

مراحل ترخیص بیمارآموزش بیمار
برنامه روزانه درمانگاه های تخصصیمراحل پذیرش بیمار

اخذ نوبت از درمانگاههای تخصصی مرکز  بصورت حضوری، تلفنی و اینترنتیمعرفی پزشکان و متخصصین
نحوه نوبت دهی روستائیان )سامانه سیب(: با مراجعه به خانه های بهداشت هر روستا و 

انتخاب پزشک مورد نظر، در قالب یک برگه با تاریخ و ساعت پذیرش ارائه می شود.
موسسات و بیمه های طرف قرارداد با مرکز و مدارک مورد نیاز بیمه های طرف قرارداد

منشور حقوق بیمارآدرس و شماره تماس مطب پزشکان به تفکیک بخش در مرکز
نظر سنجی ارباب رجوعراهنمای مراجعین

شماره تماس های داخلی مرکزراهنمای طبقات بیمارستان
کارکنانتامین، حفظ و ارتقای سطح سالمت معرفی 
مالقات حضوری با مسئولین مرکزاسامی پزشکان و متخصصین مرکز

قوانین و مقرراتهمسو بودن خدمات ارائه شده در مرکز با برنامه های ابالغی از سوی وزارت
کمک های اولیه هزینه هتلینگ و تختآموزش 

آمادگی جسمانیآموزش مقابله با بالیا و حوادث )زلزله، سیل، حریق(
کرونر قلب )ACS(فهرست داروئی ایران  سندرم حاد عروق 

اسکیزوفرنیا  ارتباط با خانواده
اعتیاداضطراب

انسداد ریویام اس
ید آنژین قلبیآب مروار

سیگارتوصیه هایی برای افراد دیابتی
تغذیه دیالیزپنومونی

راهنمای مراجعین به واحد تریاژجراحی لوزه

کار همکاران کار و اعالم پایان  معرفینامه وام بانکهااعالم شروع به 
کار گواهی اشتغال به  کارگزینی پرسنلصدور  تحویل احکام 

گواهی طرح، تمدید، پایان طرحصــدور گواهی کمســیون پزشــکی صدور 
کارکنان با مسئولین آشنایی با قوانین استخدامیارتباط 

کارکناناخذ درخواست ارتقاء رتبه، طبقه، اعمال مدرک یا انتصاب فرم ارائه پیشنهاد 
مدیریت خطر حوادث و بالیاآشنایی با تجهیزات پزشکی

تقویم آموزشی
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برنامه پزشکان کلینیک تخصصی

کلیــک  کلینیــک تخصصــی  گزینــه  1- بخش هــای درمانــی 2-  ی  کلینیــک تخصصــی در صفحــه اصلــی رو جهــت دسترســی بــه برنامــه پزشــکان 
کنیــد.
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واحد رسیدگی به شکایات مرکز

نحوه ارائه خدمات در صبح : 
مراجعه حضوری به دفتر نظارت بر امور بیماران ) دفتر رسیدگی به شکایات ( واقع در ساختمان مدیریت خدمات پرستاری 	 
مراجعه به دفتر سرپرستی واقع در ساختمان مدیریت  	 
تماس تلفنی با شماره  داخلی 289و 4 - 35277741مسئول رسیدگی به شکایات 	 
تماس تلفنی با شماره  داخلی 230و 4 - 35277741مسئول روابط عمومی 	 

به صورت شبانه روز : 
در ساعات غیر اداری و مراجعه حضوری نزد سوپروایزر شیفت	 
کشیک  شیفت واقع در ساختمان مدیریت خدمات پرستاری	  مراجعه به  دفترسوپروایزر 
 تماس تلفنی با سوپروایزر به  شماره    داخلی 300 و35277741-4	 
تماس با شماره موبایل   09304453484	 

که در این واحد انجام می شود :    اهم فعالیت هایی 
 نظرسنجی مستمر از بیماران از طریق برگه های نظرسنجی طرح تکریم ارباب رجوع	 
مراجعه به بخش ها و تماس با بیماران و همراهان آنها و نظرسنجی در مورد مشکالت آنها در طول دوران بستری	 
یاست بیمارستان	  گزارش و آمار مربوط به نتایج آن به ر جمع آوری ماهانه برگه های نظرسنجی و ارائه 
نظارت و اعمال فرانشیز رایگان - فرانشیز پرسنلی	 
نظارت برروند و نحوه ارائه خدمات 	 
یاست بیمارستان	  گزارشات در موضوعات محوله و ارایه مستقیم آنها به ر تنظیم 

Emdadi.hosp@zums.ac.irwww.zums.ac.ir emdadi.zums.ac.ir 

نشانی اینترنتی دانشگاهایمیل و آدرس پست الکترونیکی )رایانامه( نشانی اینترنتی مرکز
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مرکز آموزشی درمانی امدادی ابهر

لیست پزشکان و اعضای هیات علمی شاغل مرکز 

جراحی عمومی 	
ارولوژی 	
بیهوشی 	
عفونی 	

رادیولوژی 	
گوش ، حلق و بینی 	
چشم 	
اعصاب و روان 	

فوق تخصص انکولوژی 	
فوق تخصص نفرولوژی 	
کلیه 	
فشار خون 	

گزینه پزشکان شاغل در مرکز به تفکیک تخصص قابل مشاهده است. تخصص های موجود: کلیک روی  با 

واحد آموزش:

گروه آموزشی و توسعه بالینی امدادی:  رشته های 
گروه پرستاری دانشگاه آزاد/گروه پرستاری دانشکده پرستاری وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زنجان

گروه بالینی : روزها دوشنبه ساعت 10 الی 14	  ساعات مالقات مدیر 

مالقات معاونت آموزشی :  هر روز صبح از ساعت 9 الی 14 به جز ایام تعطیل	 
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توانمندی های تخصصی مرکز
خدمات چشم پزشکی 	 

گوش و حلق و بینی	 

اعصاب و روان	 

عفونی - داخلی)دیابت(	 

مغز  و اعصاب	 

شیمی درمانی سرپایی	 

قلب	 

رادیولوژی) سونوگرافی - سی تی اسکن(	 

توانایی انجام اعمال جراحی ناخنک و شاالزیون و سایر زوائد پلک و قرنیه	 

 انجام اعمال جراحی اورژانسی مثل پارگی قرنیه و اسکلرا  و  پلک	 

انجام اعمال جراحی   آب مروارید به روش بسته با دستگاه فیکو	 

 	DCR  باز کردن مجرای اشکی به روش جراحی

توانایــی انجــام اعمــال جراحــی بــه روش آندوســکوپی بــرای سینوســهای بینــی و پشــتیبانی و 	 

کــردن جســم خارجــی در راه هوایــی خــارج 

توانایی انجام اعمال جراحی زیبایی بینی و ترمیمی	 

توانایی انجام اعمال جراحی زیبایی برای گوش	 

 توانایی انجام اعمال جراحی لوزه و پولیپ بینی و تو ده های داخل دهانی	 

توانایی انجام اعمال جراحی ترمیم پرده گوش و توده های خارجی گوش ) تمپانوپالسی(	 

 انجام تمامی مراقبتهای بالینی بیماران اعصاب و روان	 

 انجام  ECT  ) شوک مغزی( برای کلیه بیمارانی که واجد شرایط هستند	 

 انجام آموزش و مشاوره های الزم به کلیه بیماران روانپزشکی توسط رواشناسان بالینی	 

 انجام درمان و ترک اعتیاد به افراد داوطلب  با بستری در بخش اعصاب و روان	 

 انجام مراقبت و درمان برای بیماران عفونی و داخلی	 

نوار مغز	 
ویزیت سرپایی در درمانگاه	 

::مغز و اعصاب

::تخصص ها 

::تخصصی چشم 

گوش و حلق و بینی و زیبایی  ::تخصصی 

::توانمندیهای روانپزشکی 
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مراکز آموز
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کتابخانه مرکز

کتب فارسی

کتب التین

کتابخانه CD های آموزشی در 

پایان نامه های دانشجویی

روزنامه

کتابخانه منابع موجود در 

کتابخانه مرکز  شامل دو بخش مخزن و سالن مطالعه است.
کتابخانه )سالن مطالعه، امانت و سایر خدمات( در روزهای غیر تعطیل: کار بخش های مختلف  ساعت 

شنبه تا پنجشنبه از ساعت 7 الی 14   

شماره تماس: 02435277742-داخلی 220
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وری مرکز شماره های تماس ضر

داخلیشماره تماسبخشطبقه
4289-02435277741رسیدگی به شکایاتمنفی 1

کنار داروخانه بیمارستان 4234-02435277741ترخیصهمکف، 

طبقه اول

یاست 02495231800264ر
02495231800274مدیر داخلی

02435226736214حراست
271شماره داخلی  44  -  5277741مدیر امور عمومی

خدمات
02435277741-4

203
230روابط عمومی

داخلیشماره تماسبخشطبقه
کنترل عفونتمنفی 1

02435277741-4

263

همکف

 210 بخش اورژانس
225دیالیز

233مددکاری
284واحد دیابت

کسیناسیون 277پایگاه بهداشتی و وا
269جراحی عمومیطبقه دوم

طبقه سوم
I.C.U237

246-245اتاق عمل

داخلیشماره تماسبخشطبقه
4220-02435277741واحد آموزشمنفی 1

داخلیشماره تماسبخشطبقه

همکف
درمانگاه

            35244270-02435279440
) نوبت دهی تلفنی(

220

4266-02435277741پذیرش درمانگاه

داخلیشماره تماسبخشطبقه

همکف

شیمی درمانی)انکولوژی (
02435277741-4

229
213رادیولوژی

216سی تی اسکن

داروخانه
02435277741-4

02435279440
330

4209-02435277741آزمایشگاهدوم

ریاست و امور پشتیبانی

مدیریت  خدمات پرستاری

درمانگاه های تخصصی

بخش های پاراکلینیکی

بخشهای درمانی )بخش های بستری(
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راهنمای طبقات
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وز خدمات قابل ارائه مرکز  در طول شبانه ر

کلینیک 	  بخش های پارا
کنند. واحدهای پارکلینیکی در این مرکز با توجه به اورژانسی بودن ارائه خدماتشان در ساعات مختلف ارائه خدمت می 

کلیــه ســاعات شــبانه روز و در تمــام روزهــای هفتــه امــکان پذیــر 	   در واحدهــای آزمایشــگاه و تصویربــرداری ایــن مرکــز ارائــه خدمــات در 
می باشــد.      

خدمات بانک خون در این مرکز  موجود نمی باشد.	 
بخش اورژانس	 

یقــات ، پزشــکان عمومــی ، داروخانــه ، بانــک )فقــط شــیفت  ارائــه خدمــت در واحــد اورژانــس بــا دو بخــش بســتری ، واحــد تریــاژ ، واحــد پذیــرش ، تزر
کلیــه ســاعات شــبانه روز و در تمــام روزهــای هفتــه بصــورت بــی وقفــه صــورت می گیــرد. عــالوه بــر برنامــه ماهانــه  کاری، در  صبــح( در ســه شــیفت 
ــه نوشــته مــی شــود. ضمنــا  ــه صــورت ماهان ــه مــوارد بحــران ب ــرای پاســخگویی ب بخــش هــای اورژانــس در هــر بخــش برنامــه آنکالــی پرســتاری نیــز ب

کننــد.  کلیــه روزهــا خدمــت رســانی مــی  یــم و متخصصیــن بیهوشــی و داخلــی بــه صــورت آنکالــی  در  پزشــکان مقیــم در فیلــد  اورژانــس ندار
درمانگاه های تخصصی 	 

ارائــه خدمــات در ایــن واحــد در روزهــای شــنبه الــی چهــار شــنبه در شــیفت کاری صبــح )7:30 الــی14:00( و دو روز در هفتــه عصرهــا دایــر مــی باشــد 
کاری صبــح ) 7:30الــی 13:15(صــورت می گیــرد. ایــن واحــد در روز تعطیــل آخــر هفتــه و همچنیــن روزهــای  و در روز پنــج شــنبه در یــک شــیفت 

تعطیــل رســمی تعطیــل مــی باشــد.
خدمات تخصصی	 

ــا پنــج شــنبه در شــیفت صبــح دسترســی بــه خدمــات تخصصــی پزشــکی در بخــش هــا بــرای بیمــاران بســتری و در درمانــگاه  در روزهــای شــنبه ت
گرفتــه مــی شــود. بــرای بیمــاران ســر پایــی وجــود دارد )در شــیفت صبــح( و در شــیفت هــای عصــر و شــب در صــورت نیــاز بــا پزشــک آنــکال تمــاس 

واحدهای پشتیبانی و ادرای	 
کلیه ایام هفته بجز  روزهای تعطیل در شیفت صبح ) 7:30 الی 14:15( بصورت مقیم صورت می گیرد. ارائه خدمات در این واحدها در 

واحد حراست 	 
بصورت 24ساعته آماده ارائه خدمات می باشد.

بخش های بستری	 
گــروه از پرســنل )پزشــکی، پرســتاری، خدماتــی( در ســه شــیفت  ارائــه خدمــات تشــخیصی، درمانــی و مراقبتــی در بخــش هــای بســتری، توســط ســه 
گیــرد. عــالوه بــر برنامــه ماهانــه بخــش هــا در هــر بخــش  کلیــه ســاعات شــبانه روز و در تمــام روزهــای هفتــه بصــورت بــی وقفــه صــورت مــی  کاری، در 
 ENT برنامــه آنکالــی پرســتاری نیــز بــرای پاســخگویی بــه مــوارد بحــران بــه صــورت ماهانــه نوشــته مــی شــود. اتــاق عمــل فقــط جهــت بیمــاران چشــم و

در شــیفت صبــح فعــال مــی باشــد و در شــیفت عصــر و شــب در صــورت اورژانســی بــودن فعــال می شــود. 
داروخانه مرکزی	 

کلیه ساعات شبانه روز و در تمام روزهای هفته امکان پذیر می باشد. ارائه خدمات در 
داروخانه سرپایی	 

کلیه ساعات شبانه روز و در تمام روزهای هفته امکان پذیر می باشد. ارائه خدمات در 
واحد غربالگری	 

گیرد. ارائه خدمات )تخصصی( به بیماران دیابتی 3 روز در هفته در شیفت صبح )دوشنبه ، سه شنبه، چهارشنبه( انجام می 
واحد اکو قلب 	 

ارائه خدمت فقط در شرایط اورژانسی برای بیماران بستری با حضور پزشک آنکال انجام می شود.
دفتر سوپروایزری	 

کشیک بصورت 24 ساعته در دفتر پرستاری حضور داشته و آماده ارائه خدمت می باشند. سوپروایزرین 
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واحد دیالیز	 
ارائــه خدمــات در شــیفتهای صبــح و عصــر و شــبانه روزهــای شــنبه تــا پنجشــنبه بصــورت ســه شــیفت و در روزهــای جمعــه بصــورت آنکالــی انجــام 
مــی شــود. در صورتیکــه بیمــاری نیــاز بــه دیالیــز  اورژانســی داشــته باشــد و پــس از اتمــام شــیفت شــبکاری باشــد، توســط مســئول شــیفت بــه ســوپروایزر 

گرفتــه و دیالیــز  بیمــار انجــام مــی شــود. وقــت اطــالع رســانی شــده و ایشــان بــا آنــکال دیالیــز  تمــاس 
واحد IT و مدارک پزشکی 	 

گیــرد. برنامــه ایــن واحــد در  در شــیفت عصــر و شــب و در روزهــای تعطیــل ارائــه خدمــت در واحــد فنــاوری اطالعــات بصــورت آنکالــی صــورت مــی 
ابتــدای هــر مــاه نوشــته شــده و اطــالع رســانی مــی شــود.

برنامه مدارک پزشکی به صورت آنکالی وجود ندارد.
واحد خدمات	 

ارائــه خدمــت بصــورت 24 ســاعته و بــا حضــور نماینــده خدمــات در شــیفت صبــح انجــام شــده و در شــیفت هــای عصــر و شــب حضــور نماینــده  
بــه صــورت آنــکال مــی باشــد.

واحد نقلیه 	 
یک دستگاه آمبوالنس همراه با راننده بصورت 24ساعته آماده ارائه خدمت می باشد.

واحد تغذیه 	 
کلیه روزهای هفته برای بیماران و پرسنل انجام می شود.   ارائه خدمت در 

واحد مخابرات	 
بصورت 24ساعته و در تمام روزهای هفته آماده ارائه خدمت می باشد.

واحد تجهیزات پزشکی	 
گیــرد. در شــیفتهای عصــر  کلیــه ایــام هفتــه بجــز روزهــای تعطیــل در شــیفت صبــح ) 7:30الــی 14:15 ( بصــورت مقیــم صــورت مــی  ارائــه خدمــت در 
گرفتــه و در صــورت نیــاز بــا  کارشناســان مربوطــه تمــاس  کشــیک بــا  و شــب و روزهــای تعطیــل در صــورت بــروز مشــکل در تجهیــزات مرکــز ســوپروایزر 

گــردد. حضــور ایشــان مشــکل مرتفــع مــی 
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1-مراجعه بیمار به پذیرش  
2-تشکیل پرونده بستری  

3-مراجعه به بخش مورد نظر جهت بستری
4- تکمیل مدارک بیمه ای 

5- انجام اقدامات درمانی، تشخیصی و جراحی بر حسب نیاز  

6-دستور ترخیص توسط پزشک یا رضایت شخصی
7- مراجعه به واحد ترخیص 

8-تسویه حساب 
9-خروج بیمار

مراحل پذیرش بیمار

 9318فلو چارت فرایند پذیرش بیمار در بیمارستان 

 پزشک طب اورژانس

 ندارد دارد
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 ندارد 

                                                                                                                                                                                                     

 متصدی   

 فرآیند پذیرش

 پذیرش سرپایی پذیرش بستری

 بیمه

هماهنگی با واحد ترخیص جهت هزینه 
 بستری در بیماران الکتیو

 متصدی پذیرش

 

 

 

دریافت فیش واریز مبلغ علی الحساب به 
 بانک درحساب بیمارستان 

 متصدی پذیرش

راهنمایی بیمار جهت 
 اخذ دفترچه درمانی

 سرنسخهکنترل دستور بستری در 

 متصدی پذیرش

 دفترچهکنترل دستور بستری در 

 

کنترل دستور بستری در  رل
 سرنسخه

 درمانی دستور بستری در دفترچه 

 انجام مطابقت مدارک بیمه با بیمار 

هماهنگی با بخش بستری جهت تخصیص 
 تخت به بیمار

تشکیل پرونده بستری و اخذ رضایت 
 نامه بستری از بیمار

 بیمار بیمهاخذ مدارک بستری و مدارک 

 تحویل دستبند شناسایی به بیمار

تحویل پرونده به بیمار  و 
 هدایت به بخش بستری 

 بیمار انجام مطابقت مدارک بیمه
 متصدی پذیرش

 پذیرش و تشکیل پرونده 

 متصدی پذیرش

و پرداخت   مراجعه به بانک
توسط همراه  ویزیت قبض

 یا بیمار

 پذیرش بیمار 

 متصدی پذیرش

 همراه تحویل پرونده و راهنمایی
 بیمار به بخش اورژانس

 متصدی پذیرش

 

 متص

 پایان فرایند پذیرش

 کارت بانکی

 تریاژ

 دارد

 

                  
دانشگاه علوم             

پزشکی وخدمات بهداشتی 
           درمانی زنجان

 بیمارستان امدادی ابهر

 

 پرداخت قبض ویزیت 

 توسط همراه یا بیمار

 ویزیت بیمار توسط پزشک
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توصیه های مهم به بیماران قبل از ترخیص 

پیگیری های بعد از ترخیص بیمار 

کارشــناس بیمــه مراحــل ترخیــص بســرعت  کنــار بالیــن بیمــار باشــد تــا بــا رؤیــت  کارت درمانــی ( همیشــه  1-اصــل مــدارک درمانــی معتبــر )دفترچــه یــا 
گیــرد.  انجــام 

 2-توجه به اعتبار دفترچه درمانی و مطابقت با هویت بیمار قبل از شروع مراحل ترخیص الزامی است. 
  3- اصل مدارک الزم ) فرمهای ارجاع و معرفی نامه ( و کپی آنها در اسرع وقت تحویل منشی بخش شود تا ضمیمه پرونده بیمار شود. 

4-ارائه دفترچه مادر بیماران کودک تأمین اجتماعی به بخش مربوطه جهت رویت کارشناس بیمه الزامی می باشد. 
کــه دارای بیمــه مکمــل مــی باشــند جهــت ارائــه آن بــه مرکــز مــی تواننــد بــا ارائــه دســتور بســتری پزشــک معالــج و در مــوارد اورژانــس بــا اخــذ    5-بیمارانــی 

گواهــی مبنــی بــر بســتری از پذیــرش مرکــز و ارائــه آن بــه بیمــه مربوطــه نســبت بــه اخــذ و ارائــه معرفــی نامــه بــه مرکــز اقــدام نماینــد. 

کــه منشــی  ــرای بیمــار آمــاده نبــود لطفــًا در تاریخــی  گــر در زمــان ترخیــص جــواب اقــدام تشــخیصی ) آزمایــش، پاتولــوژی و...( درخواســت شــده ب 1-ا
کنــد بــرای پیگیــری و دریافــت جــواب بــه منشــی بخــش/ واحــد مربوطــه مراجعــه فرماییــد.  بخــش تعییــن مــی 

2-درصورت درخواست شما، تصویر اطالعات مندرج در پرونده و نتایج اقدامات پاراکلینیک در اختیار شما قرار خواهد گرفت. 
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