رتخیص

اطالعات عمومی و مقررات بیمارستان






در هنگام پذیرش ارائه کد ملی به واحد پذیرش الزامی است.
به هنگام تشکيل پرونده حتماً در درج مشخصات فردي
دقت و از بکار بردن نام مستعار (غير شناسنامه اي) جداً
خودداري فرمائيد و در صورت دادن اطالعات نادرست،
در اولين فرصت مسئولين بخش را مطلع فرمائيد.
به هنگام پذیرش حتما کارت شناسایی معتبر یا دفترچه
بيمه به همراه داشته باشيد.
در صورت داشتن بيمه تکميلی هنگام بستري شدن به
پذیرش بيمارستان اطالع دهيد.

 تشخيص و درمان در بخش ها توسط پزشک متخصص
صورت می گيرد و دستورات ایشان توسط پرستاران براي
شما اجرا می گردد.
 بررسی مدارک پزشکی و سوابق درمانی شما حاوي اطالعاتی
است که در روند درمانی و مراقبت از شما موثر است .لطفاً با
پزشک و پرستار همکاري الزم را داشته باشيد و اطالعات
بيماري خود و خانواده را در اختيار آنان قرار دهيد.
 از آوردن دوربين عکاسی و فيلمبرداري و وسایل صوتی ،
تصویري خودداري فرمایيد.
 انجام مالقات هر روز و از ساعت  41تا  41میی باشید.در
بخش هاي ویژه ( )NICU-ICU-CCUشیرایط

 امکانات الزم جهت اداي فریضه نماز در بخش و یا روي
تخت بيمار مهيا می باشد.لطفاً با پرستار هماهنگ نمایيد.
 برنامه غذایی شما از روي دستور پزشک متخصص اجرا می
شود و چنانچه تمایل به غذا خوردن خاصی دارید حتماً با
پزشک و یا پرستار بخش مشورت نمایيد زمان سرو غذا براي
ساعات مختلف به این شرح می باشد:
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ناهار 01-00 :

**ضمناً در غير ساعات اعالم شده نيز توزیع آبجوش در
بخش ها صورت می پذیرد.
 توجه فرمایيد براي اطفال عالوه بر وسایل فوق آوردن کتاب
یا اسباب بازي مورد عالقه شان باعث تسریع در بهبودي می
گردد.
 لطفاً جهت دریافت لباس و ملحفه با پرسنل بخش هماهنگ
شوید.کليه بيماران باید از لباس مخصوص بيمارستان
استفاده نمایند.
 راهنماي طبقات در ورودي اورژانس نصب می باشد.







متفاوت می باشد و نياز به هماهنگی قبلی است.
از آوردن کودکان زیر  7سال در ایام مالقیات خیودداري
فرمایيیید و از مالقییات هییاي طییوالنی مییدت خییودداري
فرمایيد.
از پرداخییت هرگونییه وجییه نقییدي بییه غيییر از سيسییت
حسییابداري و کيوسییک قیبض بيمارسییتان بییه اشییخاص
متفرقیه خیودداري فرمایيیید .درصیورت مشیاهده مییوارد
تخلف به مدیریت بيمارستان اطالع دهيد .براي پرداخت
هر وجهی رسيد کامپيوتري دریافت نمایيد.
به منظور سرویس دهی مطلوب درمانی و تامين آسایش
بيمییاران ،همکییاري شایسییته را بییا عوامییل انتظامییات و
نگهبانی مبذول دارید.
وجود هرگونه همراه در کنار تخت بيمار بنا به صالحدید
مسئولين بيمارستان و پزشک معالج و سرپرستار بخیش
می باشد.
توجه داشته باشيد که هنگیام ویزییت و انجیام کارهیاي
درمانی نباید همراه حضور داشته باشد مگر به درخواست
پزشک معالج یا پرستار بخش














م راجعت به منزل یک موقعيت مطبوع و شاد براي شما
بيمار عزیز می باشد بنابراین از انجام موارد ذیل اطمينان
حاصل فرمائيد:
جمع کردن اسباب و وسایل شخصی که از منزل آورده اید.
تحویل گرفتن نسخه پزشک معالج و آموزش درخصوص
نحوه استفاده آن از پزشک یا پرستار
تحویل خالصه پرونده از منشی بخش و دریافت اطالعات
راجع به زمان مالقات بعدي با پزشک و روزهاي حضورش
در درمانگاه بيمارستان
آموزش هنگام ترخيص شامل رژی غذایی،نوع و مقدار
فعاليتی که می توانيد انجام دهيد و از پمفلت هاي
اموزشی موجود حتماً دریافت نمایيد.
اگر شاغل هستيد و نياز به گواهی پزشک دارید قبل از
آخرین ویزیت به پزشکتان و یا سرپرستار یادآوري نمایيد.
به هنگام مرخص شدن از بيمارستان تا زمانيکه تسویه
حساب بيمارستان را انجام نداده اید لطفاً از تخت خود
خارج نشوید چرا که براي کارکنان بخش مسئوليت قانونی
دارد.
جهت دریافت مدارک و صورتحساب براي ارایه به بيمه
تکميلی ده روز پس از ترخيص به واحد مدارک پزشکی
مراجعه نمایيد.

ش کایات

 در صورت هرگونه نارضایتی یا شکایت ،لطفاً اقدامات ذیل
را انجام دهيد :
 -4مطلب خود را در صندوق انتقادات و پيشنهادات قرار
دهيد.
 -2با شماره داخلی  8099-8117تماس بگيرید.
 -3به دفتر رسيدگی به شکایت مراجعه نمایيد و شکایت
خویش را شفاهی یا مکتوب در فرم مربوطه ارائه نمایيد

