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مقدمه :
رضايتمندي بيماران ،يكي از مشخصه هاي اثربخشي خدمات بيمارستان محسوب ميشود .الزمه دستيابي به
رضايتمندي بيماران ،رعايت حقوق بيماران است.امروزه ،عليرغم تال شهاي پزشكان و كاركنان بخش بهداشت و
درمان و وجود امكانات وسيع ،ميزان نارضايتي و شكايت بيماران رو به افزايش نهاده است .عوارض ناشي از
اقدامات پزشكي ،كه منجر به دادخواهي بيماران ميشود ،تأثير عميق و جدي بر زندگي فرد و خانواده بيمار
داشته و تأثير طوالني و نامطلوبي بر شغل و زندگي اجتماعي وي باقي مي گذارد و حتي اين امر سبب اضطراب،
استرس ،افسردگي و انزواطلبي بيمار ميگردد.
بدون شك ،بخش عمده اي از رضايتمندي بيماران در مراكز درماني ،مربوط به رعايت حقوق آنان توسط كاركنان
مراكز درماني و كمك به آنان براي برآورده ساختن نيازهايشان مي شود .با در نظر گرفتن منشور حقوق بيماران،
ميتوان از بيماران مراقبت هاي مؤثرتري را به عمل آورد .دريافت كنندگان خدمات بهداشتي و درماني خواستار
رعايت و اجراي منشور حقوق بيماران هستند و انتظار دارند ضمن برآورده شدن نيازهاي بهداشتي و درماني آنها
به حقوقشان احترام گذاشته شود.
منشور حقوق بيمار موجب بهبود روابط بين بيمار و كاركنان بهداشتي و درماني ميگردد .آگاهي بيماران از حقوق
خود باعث افزايش كيفيت مراقبت ها شده و هزينه ها را كاهش ميدهد .مسأله قابل توجه ديگر اين است كه آگاه
نمودن بيماران و سهيم كردن آنها در تصميم گيري و محترم شمردن حقوقشان ،به بهبودي آنها سرعت مي
بخشد ،دوران بستري در بيمارستان را كاهش داده و از صدمات روحي و جسمي جبران ناپذير جلوگيري
مينمايد.
عدم رعايت حقوق بيماران ميتواند موجب به مخاطره افتادن سالمتي ،جان و امنيت بيماران و همچنين تضعيف
رابطه بين كاركنان مراقبتهاي بهداشتي -درماني و بيماران گردد كه در نهايت منجر به كاهش اثربخشي خدمات
و مراقبتهاي مؤثر از بيماران شود.
رعايت منشور حقوق بيمار موجب بهبود سريع در روابط بيمار و كاركنان بهداشتي و درماني ميگردد .ارتباط
موفق منجر به اجراي كامل دستورات پزشكي توسط بيمار ،افزايش كيفيت مراقبتها شده و از ميزان شكايت
بيماران از پزشكان به طور قابل مالحظه اي مي كاهد .يكي از صاحبنظران(هاتون) در اين زمينه مينويسد براي
تثبيت حقوق بيماران و تقويت مشاركت آنان در تصميم گيريهاي بهداشتي مربوط به خودشان ،به تالش و
پيگيري بيشتري نياز است .به عقيده وي حقوق بيمار به تنهايي با تكيه بر مباني اخالقي قابل دستيابي نبوده و با
تدوين قوانين و دستورالعملها ،بايد مكانيسمهايي براي كنترل و پايش مداوم اين حقوق را فراهم كرد .رايدر و
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مكال در بررسي كه با يك ديدگاه جهاني به منظور مقايسه وضعيت حقوق بيماران در چند كشور ازجمله فنالند،
ليتواني ،مالزي ،آفريقاي جنوبي و انگلستان انجام دادند ،به اين نتيجه رسيدند كه حقوق بيماران در كشورهاي
مختلف تحت تأثير زمينه هاي اقتصادي ،اجتماعي ،اخالقي و فرهنگي آنها متفاوت است .توسعه و اجراي قوانين
مربوط به حمايت از اين حقوق نيز توابعي از همين شرايط هستند .بيماران بهعنوان يكي از آسيبپذيرترين
گروههاي اجتماعي چه به لحاظ فيزيكي (جسمي) و چه به لحاظ رواني ،اجتماعي و اقتصادي در معرض خطر
قرار داشته و اين عامل توجه خاص مجامع بينالمللي حقوق بشر به مفهوم حقوق بيمار ميباشد .امروزه حفاظت
از حقوق مشتري (كه در سيستم خدمات بهداشتي بيمار /مددجوست) جزيي از عدالت اجتماعي و احترام به
حقوق بشر است در واقع قايل شدن حقوق براي بيماران بيانگر پايه اي براي عدالت و مشاركت در خدمات
بهداشتي است.
باتوجه به اينكه سالمت جسمي ،رواني ،معنوي و اجتماعي از مهمترين ابعاد وجودي هر فرد بوده و تأمين آن بر
اساس اصل  29قانون اساسي از مهمترين تعهدات حاكميت در جمهوري اسالمي ايران است و بر اين اساس
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي خود را در قبال ارائه مطلوب خدمات سالمت براي آحاد جامعه مسئول
ميداند.

نظام سالمت كارآمد نيازمند مشاركت فعاالنه و تعامل مناسب ميان گيرندگان و ارائه كنندگان خدمات سالمت
است .مراكز ارائهي خدمات سالمت ،بايد نهادي براي درك و احترام به حقوق و مسئوليتهاي گيرنده خدمت،
خانوادهي آنان ،پزشكان و ساير مراقبتكنندگان باشد.
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي اميدوار است در سايه تعهد ارائه دهندگان و گيرندگان خدمات سالمت
نسبت به وظايف خود و احترام به حقوق ديگري ،سالمت جامعه در باالترين سطح ممكن تأمين گردد.
بهعنوان يكي از مهمترين اركان ارايه خدمات سالمت ،بيمارستانها بايد نهادي براي درك و احترام به حقوق
بيمار ،خانواده آنان ،پزشكان و ساير مراقبتكنندگان باشند .بيمارستانها و كليه مراكز ارايه خدمات سالمت بايد
به جنبههاي اخالقي مراقبت واقف بوده و به آن احترام گذارند .در سايه تعامل مناسب ارايهدهندگان و گيرندگان
خدمات سالمت نسبت به وظايف خود و احترام به حقوق ديگران ،سالمت جامعه در باالترين سطح ممكن قابل
دستيابي خواهد بود.
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حقوق گیرنده خدمت
 -1دریافت اطالعات
1-1منشور حقوق گیرندة خدمت در دسترس و درمعرض دید گیرندگان خدمت قراردارد.
2-1بیمارستان به گیرندة خدمت درخصوص نام ،مسئولیت و رتبة حرفه ای اعضای گروه پزشکی مسئول ارائة
مراقبت ازجمله پزشک ،پرستار ،دانشجو)با ذکر رشته و پایة تحصیلی (و ارتباط حرفه ای آنها با یک دیگر،
اطالع رسانی می نماید.

 3-1بیمارستان با رعایت مقررات پوشش مصوب وزارت بهداشت ،شناسایی ردههای مختلف کارکنان رابرای
گیرندگان خدمت تسهیل مینماید.
 4-1بیمارستان به گیرندة خدمت درخصوص روشهای تشخیصی و درمانی ،نقاط ضعف و قوت هر روش و عوارض
احتمالی آن ،تشخیص ،سیر بیماری ،پیش آگهی و عوارض آن و نیز تمام اطالعات تأثیرگذار درروند تصمیم
گیری گیرندة خدمت به نحو مطلوب و به میزان کافی ،در زمان مناسب و متناسب با شرایط گیرندة خدمت به
شیو های ساده و قابل درك ،اطال ع رسانی مینماید.
5-1بیمارستان به گیرندة خدمت درخصوص نحوة دسترسی به پزشک معالج و اعضای اصلی گروه پزشکی در
طول درمان ،اطالع رسانی مینماید
 6-1بیمارستان در زمان پذیرش به گیرندة خدمت و مراجعان دربارة خدمات بیمارستان اعم از درمانی و
غیردرمانی ،ضوابط و هزینه های قابل پیش بینی ،بیمه های طرف قرارداد بیمارستان و ضوابط آن ،همچنین
سیستم های حمایتی اطالع رسانی مینماید.
7 -1بیمارستان به گیرنده خدمت درخصوص تمام اقدامات پژوهشی مرتبط اطالع رسانی مینماید.
 8-1بیمارستان به گیرندة خدمت اطمینان میدهد که تصمیم گیری وی مبنی بر شرکت یا عدم شرکت درهرگونه
پژوهش ،تأثیری در تداوم و نحوة دریافت خدمات سالمت نخواهد داشت.
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 9-1بیمارستان اطمینان حاصل مینماید که قوانین و مقررات مربوط به رعایت کدهای ملی اخالق درپژوهش در
رابطه با تمام طرحهای تحقیقاتی که با موضوعات انسانی سر و کار دارد ،رعایت میشوند.
10-1بیمارستان به گیرندة خدمت درخصوص خط مشی حفاظت از اموال گیرنده خدمت اطالع رسانی مینماید.

-2مطلوبیت خدمات سالمت
1-2بیمارستان به گیرندة خدمت ،خدمات سالمت مناسب ارائه مینماید.
1-3بیمارستان ،در موارد اورژانس ،بدون توجه به تأمین هزینة مراقبت ،خدمات سالمت مناسب ارائه مینماید.
1-4بیمارستان ،درصورتی که ارائة خدمات سالمت مناسب در موارد اورژانس مقدور نباشد ،پس از ارائة خدمات
سالمت ضروری و توضیحات الزم ،زمینة انتقال گیرندة خدمت به واحد مجهز را فراهم مینماید.

-3گروههای آسیب پذیر
1-3بیمارستان از گروههای آسیب پذیر جامعه از جمله کودکان ،زنان باردار ،افراد ناتوان ،سالمندان ،بیماران
روانی ،گیرندگان خدمت مجهول الهویه ،معلوالن ذهنی و جسمی ،افراد بدون سرپرست و دیگرجمعیتهای
درمعرض خطر ،به طور مناسب)تجهیزاتی ،فیزیکی ،ایمنی و درمانی (حمایت مینماید.

-4گیرنده خدمت در حال احتضار
1-4بیمارستان به گیرندة خدمتی که در مراحل پایانی زندگی است مراقبتهای محترمانه و توأم بامهربانی و
همدردی ارائه می نماید.
2-4بیمارستان شرایطی فراهم مینماید که گیرندة خدمت درحال احتضار در آخرین لحظات زندگی خویش از
مصاحبت و همراهی افرادی که مایل به دیدارشان است برخوردار گردد.

-5محرمانه بودن اطالعات
1-5بیمارستان اطمینان حاصل می نماید که تنها گیرندة خدمت ،گروه درمانی ،افراد مجاز از طرف گیرندة
خدمت و افرادی که به حکم قانون مجاز تلقی می شوند ،می توانند به اطالعات دسترسی داشته باشند.
2-5بیمارستان درصورت درخواست گیرندة خدمت ،تصویر تمام اطالعات ثبت شده در پروندة بالینی
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را دردسترس وی قرارمی دهد.

-6حفظ حریم خصوصی
1-6بیمارستان ،خدمات سالمت را با احترام به حفظ حریم خصوصی گیرندة خدمت ارائه می نماید.
2-6بیمارستان تمام امکانات الزم جهت تضمین حفظ حریم خصوصی گیرندة خدمت را فراهم مینماید.
3-6بیمارستان شرایطی را فراهم نموده است که در همة بخشها به خصوص بخشهای مراقبت ویژه،
استفاده از پرسنل همگن برای ارائة خدمات به بیماران)به ویژه بانوان( ،درصورت درخواست بیمار،
امکان پذیر باشد.
4-6در بیمارستان استفاده از پرسنل همگن ،نباید مانعی برای کمک رسانی فوری به گیرندة خدمت ومصدومین
باشد.
5-6بیمارستان از پوشانده شدن مناطقی از بدن گیرندة خدمت که در مراحل تشخیصی و درمانی نیازی به
مداخله ندارند ،اطمینان کسب می نماید.
6-6بیمارستان استانداردهای ملی پوشش بیماران را رعایت می نماید.

-7همراه گیرنده خدمت
1-7بیمارستان به گیرندة خدمت اجازه می دهد تا در مراحل تشخیصی ازجمله معاینات ،فرد معتمد همراه
داشته باشد)همراهی یکی از والدین کودك در تمام مراحل درمان حق کودك است مگر اینکه این امر برخالف
ضرورت های پزشکی باشد(.

-8پاسخ به نیاز های عبادی و اعتقادی گیرنده خدمت
1-8بیمارستان فرآیندی مکتوب برای پاسخ به درخواستهای گیرندة خدمت در زمینة خدمات عبادی اعتقادی
را دارد و به آن عمل می نماید
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-9آموزش
1-9گیرندة خدمت آموزش های ضروری برای استمرار درمان را دریافت می نماید.

-10انتخاب آزادانه و مشارکت
1-10بیمارستان از فراهم بودن امکان انتخاب و تصمیم گیری آزادانه و آگاهانة گیرندة خدمت مبنی بردریافت
اطالعات کافی و جامع ،اطمینان کسب می نماید.
2-10بیمارستان پس از ارائة اطالعات ،با درنظر گرفتن شرایط بیمار ،زمان الزم و کافی جهت تصمیم گیری و
انتخاب در اختیار گیرندة خدمت قرارمی دهد.
3-10بیمارستان به گیرندة خدمت حق می دهد تا پزشک دومی را به عنوان مشاور انتخاب و از وی نظر خواهی
کند

4-10بیمارستان از قبول یا رد درمانهای پیشنهادی پس از آگاهی کامل از عوارض احتمالی ناشی از پذیرش یا رد
آن مگر در موارد خودکشی یا مواردی که امتناع از درمان ،شخص دیگری را درمعرض خطر قرارمیدهد ،اطمینان
کسب می نماید.
5-10بیمارستان اعالم نظر قبلی گیرندة خدمت درمورد اقدامات درمانی آتی را در زمانی که گیرندة خدمت واجد
ظرفیت تصمیم گیری است ثبت می نماید و در زمان فقدان ظرفیت تصمیم گیری وی ،به عنوان راهنمای
اقدامات پزشکی در اختیار ارائه کنندگان خدمات سالمت و تصمیم گیرنده جایگزین گیرندة خدمت قرارمی
دهد.

10

-11رضایت آگاهانه
1-11در بیمارستان یک لیست مشخص از اقدامات و درمانهایی که نیاز به اخذ رضایت کتبی ازگیرندة خدمت یا
ولی قانونی او دارد ،در دسترس است و رضایت آگاهانه براساس آن اخذ می گردد ،لیست مذکور حداقل شامل
موارد ذیل است:
 اقدامات تشخیصی درمانی تهاجمی و جراحی
 بیهوشی و آرامبخشی متوسط تا عمیق
 استفاده از خون و فرآورد ههای خونی
 تحقیقات
 اقدامات درمانی پرخطر)حداقل شامل :شوك درمانی ،پرت ودرمانی ،شیمی درمانی ،آنژیوگرافی(.
2-11بیمارستان طی فرآیندی مستند توسط کارکنان آموزش دیده و با مسئولیت پزشک معالج ،ازگیرندة
خدمت ،رضایت آگاهانه اخذ می نماید.
3-11مستندات نشا ن می دهند ،اطالعات الزم در زمینة خطرات ،محاسن و جایگزینهای روش فعلی قبل از اخذ
رضایت نامة آگاهانه از گیرندة خدمت و درصورت لزوم ولی قانوی وی ،به زبان ساده و قابل درك ،در اختیار
گیرندة خدمت قرارمی گیرند.
4-11رضایت اخذشده ،همراه با تاریخ ،ساعت ،امضا ،اثر انگشت گیرندة خدمت و درصورت لزوم ولی قانونی وی
بوده در پروندة گیرندة خدمت درج می گردد.
5-11اگر رضایت نامة عمومی خدمات مراقبتی در زمان پذیرش بستری یا سرپایی ،از گیرندة خدمت اخذ
میشود ،دامنه و محدودیتهای آن به وضوح مشخص شده است.
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 -12نحوه دریافت رضایت هزینه خدمات از گیرنده خدمت
1-12دریافت هزینة خدمات از گیرندة خدمت ،براساس قوانین و آیین نامه های موجود انجا م می گیرد.
2-12انجام تمام اقدامات ضروری در فوریت های پزشکی ،بدون مالحظات مالی و براساس قوانین جاری انجا م
می گیرد.
3-12گیرندة خدمت درصورت ضرورت اعزام و ادامة درمان در سایر مراکز درمانی ،قبالً از وجود تخصص های
الزم برای درمان ،میزان تعرفه ها و پوشش بیمه های خدمات در مرکز درمانی مقصد مطلع میگردد و درصورت
امکان حق انتخاب دارد.

-13نظام کارآمد رسیدگی به شکایات
1-13فرآیند اعالم شکایات یا پیشنهادات با ذکر نام صاحبان فرآیند در محلی قابل رؤیت نصب شده است.
2-13بیمارستان به گیرندة خدمت اطمینان میدهد تا بدون ترس از مجازات و به وجودآمدن اختالل درکیفیت
دریافت خدمات سالمت ،بدون ذکر نام ،به صورت کتبی و شفاهی به شیوه ای محترمانه و با رعایت قوانین و
مقررات به مقامات ذیصالح شکایت نماید یا پیشنهاد دهد.
 3-13بیمارستان در اسرع وقت به شکایت گیرندة خدمت رسیدگی مینماید و خسارت وارده به وی را جبران
می نماید.

14

15

16

-14سنجش رضایت گیرنده خدمت
1-14بیمارستان رضایت گیرندة خدمت را مورد سنجش قرارمی دهد.
2-14تحلیل نتایج و طراحی و اجرای برنامة مداخله ای مناسب براساس آن مستند شده اند.

-15خط مشی ها و روش ها
1-15بیمارستان خط مشی ها و روش های شفاف و روشنی شامل موارد ذیل تدوین نموده و اجرا مینماید:
 حفاظت گیرندة خدمت در برابر حمالت فیزیکی و صدمات روحی
 اموال گیرندة خدمت
 کنترل مناسب درد
 پذیرش همراه و فرا م نمودن امکانات رفاهی الزم
 نظارت بر خارج ساختن عضو از اهداکننده و انتقال آن
 بیمارستان حق ندارد از همراه بیمار در کارهای درمانی و خدماتی استفاده نماید.
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دستورالعمل نحوه بیان خبر بد
 .1درزمان نیاز به گفتن خبربدمسئول بخش یک اتاق در بخش با شرایط ذیل جهت گفتن خبر آماده نموده و به
پرسنل و پزشکان بخش اطالع رسانی نماید:
 دارای صندلی راحت جهت نشستن به تعداد حاضرین
 فضای اتاق مذکور دارای حریم مناسبی باشد بنحوی که محرمانگی اطالعات ذکر شده در این
جلسه حفظ شود.
 محل تردد پرسنل نباشد.
 محل قرار گرفتن تلفنی که دیگران باید به آن پاسخ دهنده نباشد.
 فضای اتاق صمیمانه غیررسمی یا نیمه رسمی باشد.
 امکانات پذیرایی و نیز مدیریت کردن واکنش های فیزیولوژیک احتمالی همچون  faintکردن
مریض و  ...در محیط در دسترس باشد.
 .2پزشک مسئول بیمار که آگاه ترین فرد تیم درمان است مسئولیت گفتن خبر بد به بیمار یا همراه ایشان را دارد
و در صورت عدم حضور پزشک با توجه به تصویب در کمیته اخالق بیمارستان این مسئولیت به دستیار ایشان
یا باسابقه ترین پرستار حاضر در بخش که می تواند پاسخگوی سواالت درباره سیر بیماری () prognose
برنامه آینده درمانی باشد تفویض می گردد.
 .3درصورت موافقت بیمار یکی ازهمراهان به انتخاب بیمار درجلسه حضوردارد.
 .4فرد مسئول جهت گفتن خبر بد در خصوص بیماری و عوارض آن بیمار یا همراه ایشان را به اتاق مناسب هدایت
نموده و با حفظ آرامش بیمار  ،ضمن احترام به عقاید و ارزش ها در خصوص بیماری و روند آن اطالعات الزم را
به بیمار ارائه نماید.
 .5در صورت ارائه اطالعات به خانواده یا همراه بیمار الزم است اسرار شخصی بیمار محرمانه حفظ گردد و در
صورت تمایل بیمار و با رضایت ایشان اطالعات به اعضاء خانواده یا سایر همراهان ارائه گردد.
 .6درزمان گفتن خبر بد خبردهنده می بایست مراقب عوارضی هم چون واکنشهای فیزیکی بیمار ،افکارخودکشی
وآسیب به دیگران و...را مدیریت نماید.
 .7پزشک درصورت نیاز جهت کاهش اضطراب وآرام نمودن بیمارویا حل مشکالت بیمار با مشاورین وپزشکان
اعصاب وروان ویا سایر ارائه دهندگان خدمت مشورت نماید.
 .8مسئول بخش تا حد امکان وسایل موردنیازآموزشی در خصوص نوع بیماری  ،را جهت بیماروهمراه فراهم نماید
.
 .9در صورتیکه بیمار ظرفیت تصمیم گیری درباره بیماری خود را نداشته باشد یعنی صرفا در شرایط اختالل
هوشیاری بیمار ،حمله حاد سایکوز و نیز در بیماران عقب مانده ذهنی و کودکان زیر سن قانونی جایگزین
قانونی او در جریان امور قرار گیرد.
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فرم نظرسنجی از ارباب رجوع
در صورت تمایل میتوانید نام و نام خانوادگی و شماره تماس خود را نیز جهت پیگیری های بعدی
وارد نمایید
*نام بخش مراجعه شده
نام و نام خانوادگی
شماره تماس
*تاریخ مراجعه
بلی
تاحدودی

آیا اطالع رسانی و راهنمایی الزم به صورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد
درخواست به شما ارائه شده است؟

خیر
بسیار خوب
خوب

نحوه برخورد کارکنان با شماچگونه بوده است؟

متوسط
بد
نام فرد یا افرادی که مناسبترین برخورد و همکاری را با شما داشته اند مرقوم فرمایید
نام فرد یا افرادی که برخورد نامناسبی با شما داشته اند مرقوم فرمایید
بلی

آیا خدمت مورد نظر شما در موعد مقرر انجام شده است؟

خیر
چنانچه درخواست خالف مقررات از جنابعالی شده لطفا آن را مرقوم فرمایید(با ذکر (
مورد و فرد مورد نظر

لطفا نظرات و پیشنهادهای خود را برای اصالح امور بنویسید
.ورود اطالعات در فیلد های ستاره دار الزامی است
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قوانین و مقررات بیمارستان
 .1ساعت مالقات بیماران در این بیمارستان  14:15 - 15/30عصر می باشد خواهشمند است بعد از پایاان
وقت مالقات  ،جهت آرامش بیماران محوطه بیمارستان را ترك نمایید .
 .2ورود کودکان زیر  12سال بدلیل ضرورت رعایت سالمتی آنها ممنوع می باشد .
 .3استعمال دخانیات در تمام فضای داخلی بیمارستان اکیدا " ممنوع می باشد .

 .4خروج بیماران از بیمارستان مستلزم دریافت برگ خروج و ارائه به حفاظت فیزیکی می باشد .
 .5از آوردن گل های طبیعی و فالکس چای  ،پتو  ،زیر انداز ،پیاک نیاک و قلیاان باه داخال بیمارساتان
خوددداری فرمایید  ( .حتی در محوطه بیمارستان )
 .6با رعایت بهداشت و نظافت محوطه بیمارستان مار ا در ایجاد فضای زیبا و دلنشین یاری فرمایید .
 .7ورود وسیله نقلیه شخصی به داخل بیمارستان ممنوع می باشد .

 .8پرسنل حفاظت فیزیکی مسئول برقراری نظم و آرامش و ایجاد محیطی آرام جهت رسیدگی به بیمااران
می باشند لطفا " آنها را در ایجاد نظم و آرامش یاری فرمایید .

 .9در صورت نیاز به اقامت در بیمارستان می توانید با اخذ مجوز از دفتر سوپروایزر (طبقه اول) در اقامتگاه
همراه بیمار که مجهز به کلیه امکانات رفاهی جهت شما عزیزان می باشد استراحت نمایید
 .10سپاسگزاری ما را به پاس رعایت حجاب و شئونات اسالمی در بیمارستان پذیرا باشید
 .11حضور همراه بیمار در بخش های بستری ممنوع بوده و فقط در موارد ضروری با تشخیص بخش پرستاری
و دریافت کارت همراه بیمار امکان پذیر می باشد .
 .12مراجعین محترم می توانند جهت اطالع از محل بستری بیمار خود به واحداطالعات واقاع در البای
بیمارستان مراجعه نمایند.
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