
 

  هنگامی که بر روی تخت بستری هستید محافظ

مادر گرامی جهت پیشگیری از تخت را باال ببرید.

از مشغول بودن با موبایل خودداری  سقوط کودکان

کرده و هرگز کودکان را حتی برای لحظه ای تنها 

رها نکنید)سقوط کودکان از باالی ساید کنار تختها 

 هم اتفاق افتاده است حتما هوشیار باشید(

  هنگام باال و پایین رفتن از پله ها از نرده های کنار

 پله ها استفاده کنید.

 ه رفتن ، از وسایل کمک  در صورت ناتوانی در را

 حرکتی موجود در بخش استفاده نمائید.

 رج از ردر صورت داشتن مشکل دید ، قبل از خ

 تخت عینک خود را بزنید.

  تنظیم سرم بر عهده پرستار است ، قطرات آن را کم

چون ممکن است سرم  برای ساعت و زیاد نکنید 

یا دارویی پرخطر ومشخصی تنظیم شده باشد 

 ات سرم باشد.داخل محتوی

 

 

 

  درصورتی که به علت آماده نبودن جواب

آزمایشات یا پاتولوژی، عکس یا نتیجه ازمایش 

شما در بیمارستان باقی ماند، بر اساس راهنمایی 

و طبق تاریخ اعالم شده جهت دریافت پرستار 

 .آنها مراجعه نمائید
 د در ر یا بستگان درجه یک شما می تواننبیما

اقدامات پاراکلینیک انجام شده کپی صورت نیاز

در بیمارستان را )سونوگرافی،اسکن و آزمایش (با 

 د.ننگی با مسئول شیفت دریافت نمایههما

  در صورتیکه ارائه کپی پرونده به ارگان خاصی

الزامی خاص  داشتن نامه ازآن ارگان  الزم است

 می باشد.

 سوابق بیماری و داروهای  یدر هنگام بستری تمام

خود را حساسیت های دارویی و غذایی ،مصرفی 

و هنگام به اطالع پزشک یا پرستار برسانید.

ترخیص نحوه مصرف داروها در منزل و زمان 

 مراجعه پس از ترخیص را حتما با دقت فراگیرید.

  اطالعات هویت شما بر روی دستبند شناسایی

آن را چک کنید تا مطمئن شما نوشته شده است 

 صحیح می باشد. شوید اطالعات ثبت شده 

  دستبند شناسایی خود را در تمام طول بستری بر

 روی مچ دست بسته نگه دارید.

  اگر به هر دلیلی دستنبند شما گم شد یا مشکلی

 پیدا کرد به پرستار اطالع دهید.

 

 

بیمارستان مقرراتآشنائی با   
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و هرگونه مسئول رسیدگی به شکایات 

 خانم :پیشنهاد و انتقاد

 : شماره تماس

 208داخلی:

 37249004مستقیم :

 09پیامک:

صندوق انتقادات پیشنهادات در تمامی 

 ستبخش ها و سالن ها نصب ا

ضمن عرض خیرمقدم و آرزوی سالمتی برای همه 

مورد استفاده  قوانین و اصولی کهخالصه ای از بیماران 

شرح ذیل به  عزیز می باشد  ه کنندگانکننده مراجع

 تقدیم حضور دارد:

سواالت مرتبط با تعرفه و بیمه ها را از پذیرش پرسیده 

و حتما دفترچه بیمه و کارت ملی و شناسنامه ها را به 

 همراه داشته باشید.

 لغایت  15:00ساعات مالقات هر روز از ساعت

 می باشد. 16:00

 سال برای  12آوردن کودکان زیر بهتر است از

خودداری مالقات جهت حفظ سالمت کودکان 

 کنید.

  فضاهای داخلی بیمارستان استعمال در تمام

 دخانیات ممنوع می باشد.

  به منزلتان انتقال عفونت جهت جلوگیری از

 ممنوع می باشد.گل آوردن 

و از خارج بیمارستان فقط با اطالع   آوردن غذا 

اجازه سرپرستاران بخش ممکن است

وت را رعایت کبه منظور حفظ آرامش لطفا س 

فرمائید و تلفن همراه خود را در حالت سکوت 

دهید.و جهت رعایت حقوق بیماران از ایجاد قرار 

.سروصدا در محیط بخش ها خودداری نمائید

 کتر بهشتی :دبخش های بیمارستان شهید 

 بخش بلوک زایمان

 بعد از زایمان -بخش مامایی 

 بخش جراحی زنان

 بخش نوزادان

 NICUبخش 

 ICUبخش 

 اتاق عمل

 اورژانس 

 زمایشگاهآ،:رادیولوژی و بخش های پاراکلینیک 

 وبانک خون، سی تی اسکن و سی تی آنژیو

 و قلب، مادران پرخطردرمانگاه تخصصی زنان

 ROP،  نوزادان وکودکان 

 

 

 

 

  ، باجه وسایل رفاهی از قبیل یخچال ، تلویزیون

باجه خودپرداز ،سرویس بهداشتی و  ،تلفن 

 بیماران و همراه وجود دارد.استفاده حمام جهت 

  بیماران نیازمند به استفاده از خدمات مراجع و

های حمایتی توسط مددکار و پرستاران به انجمن 

 شهر ارجاع می گردند.انجمن های حمایتی سطح 

  نمازخانه در محوطه حیاط بوده و هم چنین

بخش های ،قرآن،مفاتیح و سنگ تیمم در 

بیماران و همراهان بیمارستان برای استفاده 

 موجود می باشد.

  و در هنگام ترخیص برگه آموزش و خالصه پرونده

به شما تحویل داده می شود پمفلت های آموزشی 

جهت مراجعات خود حفظ و مطالعه لطفا آن را 

 فرمائید.

  خروج بیماران از بخش بدون تسویه حساب

ممنوع می باشد، ترخیص بیماران از بخش های 

بستری پس از تسویه حساب کامل مقدور خواهد 

 بود.

  از پرداخت هر گونه وجه نقد ، به غیر از سیستم

 .صندوق بیمارستان خودداری نمائید

 

  باشد لطفا با پارک بیمارستان دارای پارکینگ می

صحیح خودرو امکان حفظ جای پارک برای سایر 

 مراجعین را نیز فراهم آورید.

 

 

 

 

 

و هر گونه  اموربیمارانمسئول رسیدگی به 

 پیشنهاد و انتقاد :خانم اکرم کاظمی

 شماره تماس :

 208داخلی : 

 041_37249004مستقیم :

 09142239477پیامک:

صندوق انتقادات پیشنهادات در تمامی 

 بخش ها و سالن ها نصب است

 


