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 موارد زیر توجه فرمائید:با آرزوی سالمتی و بهبودی بیمارتان، لطفا به 

 نصب می باشد توجه نمايید . نیز جهت اطالع از حقوق بیماران به منشور حقوقی بیماران که در بخشهای بیمارستان

 

 



دوم سال از ساعت و در شش ماهه ی  03:61الی 03:61از ساعت ی اول سال  مالقات بیمارستان در شش ماهه اتساع   •
 میباشد. 03:61تا 03:61

 درتمامی فضای بیمارستان استعمال دخانیات ممنوع میباشد.   •

 از دست زدن به سرمها و وسائل پزشکی که به بیمار متصل هستند خودداری گردد .   •

 جهت رعایت حقوق بیماران از ایجاد سروصدا در محیط بخشها خودداری نمایید .   •

 رعایت فرمائید.برای جلوگیری از انتشار آلودگی لطفا نظافت را    •

 برای حفظ نظم بیمارستان با نگهبانی بیمارستان همکاری فرمائید.   •

برای بهبود وضعیت خدمات ارائه شده لطفا نظرات و پیشنهادات و انتقادات خود را به صندوقهای نصب شده در محوطه    •
 بیمارستان بیندازید.

 ادیوگرافی پزشک معالج و پزشک رادیولوژی را مطلع فرمائیددر صورتیکه بیمار شما باردار است قبل از انجام ر   •

در صورت هر گونه مشکل در ساعات اداری با دفتر پرستاری و در ساعات غیر اداری با مسؤل دفتر پرستاری ) سوپروایزر( در    •
 میان بگذارید.

ری با دفتر مدیریت و در ساعات غیر اداری با در صورت بروز هر گونه مشکل در رابطه با مسائل اداری و خدمات در ساعات ادا   •
 تماس حاصل فرمائید. 081سوپر وایزر داخلی 

های مصوب و بصورت وجه نقد و فقط توسط واحد صندوق مستقر در بیمارستان در  های درمانی طبق تعرفه پرداخت هزینه   •
 شخاص دیگر خودداری فرمائید.مقابل تحویل قبض صورت میگیرد و از پرداخت هر گونه وجهی به واحدها یا ا

و اجازه سرپرستاران بخش ممکن با توجه به نیاز بیماران به برنامه رژیم غذایی، آوردن غذا ازخارج بیمارستان فقط با اطالع    •
 است

 کنید . غذای بیمارستان را در ساعت مشخص شده میل   •

     حضور دراتاق بیمار خواهد بود .در صورت نیاز به همراه تنها همراه همجنس بیمار مجاز به    •

داشتن همراه دربخشهای ویژه بیمارستان به دلیل حساسیت ویژه در درمان اینگونه بیماران ممنوع است و فقط درساعات   •   
 . مالقات امکان پذیر خواهد شد

به راهنمایی های پرستاران در این زمینه در صورتی که بیمار شما مبتال به بیمار عفونی است و در اتاق ایزوله بستری می باشد    •
 توجه نمایید .



 بیماران دارای وقت قبلی می بایست در ساعت تعیین شده در محل مربوطه حاضر باشند.   •

هنگام بستری جهت جلوگیری از اشتباهات احتمالی ، مدارک شناسایی نظیر شناسنامه ،کارت ملی ، دفترچه بیمه بیمار و . . .    •
 مسؤول پذیرش برسد .به رویت 

بیماران بیمه ای برای اخذ مدارک کامل شده خود به تاریخی که حسابداری تعیین می نماید توجه نمایید در زمان پذیرش در    •
صورتی که دارای هیچگونه بیمه ای نیستید حتماً فرم بیمه بستری را در پذیرش دریافت نمایید و نسبت به امضاء آن توسط 

 دمات درمانی اقدام نمایید و سایر راهنمایی ها را از نماینده بیمه دریافت نمایید .نماینده بیمه خ

نمایندگان بیمه تامین اجتماعی و خدمات درمانی در بیمارستان حضور دارند لذا بایستی کسانی که دارای اینگونه بیمه ها می    •
 باشند حتماً اوراق بیمه توسط نمایندگان بیمه تایید گردد.

برای طی مقررات اداری و مالی مربوط پس از تایید نمایندگان بیمه حداقل یک ساعت زمان را جهت ترخیص پیش بینی    •
 نمایید .

 خروج بیمار بستری از بخش به محیط بیمارستان ممنوع می باشد . •

 سال جهت مالقات ممنوع می باشد .  00ورود افراد زیر •

صی به محوطه بیمارستان خودداری کنید و در صورت نیاز با نگهبانی بیمارستان حتی االمکان از آوردن خودروی شخ   •
 هماهنگی نمایید.

 برای جلوگیری از آلودگی از آوردن گل طبیعی خودداری نمایید.   •

 جهت خروج بیمار از بیمارستان داشتن برگه ترخیص الزامی می باشد.   •

 

 


