لطفا زباله هاي معمولي را در سطل ابي بريزيد
دقت فر ماييد كه زباله هاي زردرنگ،جهت دفع پسماند

هاي عفوني(پانسمان وترشحات بدن و ).....مي باشد.


از اوردن گلدانهاي طبيعي داخل بخش خودداري
كنيد.
-8براي اداي فرايض ديني نمازخانه از ورودي درب
اصلي ورودي بخش ها جنب نگهباني و اطالعات
استفاده نماييد.
داروخانه به صورت شبانه روزي ورودي درب
اورژانس مي باشد
زيراكس واقع در ,واحد اداری اماده ارائه خدمت به
شما همشهريان عزيز در ساعات اداری مي باشد.
دستگاه خود پرداز بانک سپه ورودی درب بخش
اداری موجود است.

شفائ
دوائ بهوذكره
اسمه
ارتباط من
يا
شكايات:
ورسيدگي
مردمي
-9واحد رسيدگي به شكايات واقع در واحد اداری
ابتدای سالن ورودی سمت چپ با شماره تلفن
مستقيم57241021وداخلي  275ويا 230
در ساعات اداري ودر ساعت غير اداري با
سوپروايزر بيمارستان هماهنگ نماييد.

اموزش سالمت به بيمار وخانواده
-10دفتر اموزش سالمت بيمار واقع در درمانگاه تخصصي
مي باشد وبراي در يافت مشاوره اموزش سالمت با تلفن
 57241021داخلي 230هر روز از ساعت 11تا 12

تماس بگيريد.

كد محتوا247 :

توجه:الزم است اين برگه تا پايان مدت بستري
نزد بيمار يا همراه نگهداري نماييد
.ghhospital.mui.ac.ir.

يا من اسمه دوائ و ذكره شفائ

ساعت سرو غذا وتوزيع اب جوش بخش ها':صبح ها

در صورتي كه بيماري شما ناشي از حوادث ترافيكي يا

ساعت 6تا تا 7ظهر ها 11تا  12وشب ها ساعت  18تا

حادثه حين كار مي باشد از واحد مدد كاري راهنمايي

 19مي باشد.

دريافت نماييد

است.براي دسترسي به بخش مورد نظر طبق نقشه

-3پله اضطراري براي استفاده در مواقع بحراني در دو

از پرداخت هرگونه وجه خارج از صندوق به پزشكان

راهنما خط رنگي ورو دي بخش خود را انتخاب و مسير

سمت انتهاي راهرو بخش اطفال وداخلي قرار دارد .

خودداري نموده ودر صورت مشاهده تخلف مراتب را به

دسترسي به بخش ومقررات

-1شماره تخت شما ........واقع در بخش ....و دسترسي
به ان از طريق ورودي..........طبقه .........امكان پذير

ان را ادامه داده واز طريق راهرو يا اسانسور به بخش
مربوطه وارد شويد.
-2از طريق شماره تلفن  57241021و داخلي.......
بستگان شما مي توانند با بيمار يا همراه ايشا ن تماس
بگيريد.پزشك معالج شما خانم/اقاي دكتر ........مي باشد
كه فرايند تشخيص و درمان بيماري را به عهده دارد.

-4از حضور بي مورد همراه در بخش خودداري نماييد.

 -5براي تردد همراه دربخش بايد"كارت همراه" داشته
باشد استعمال دخانيات اكيدا ممنوع است واز همراه

هزينه در مان ،بيمه ومددكاري:

بيمار كه در راهروي بخش نصب گرديده را مطالعه

نماييد

-6در صورتي كه تحت پوشش بيمه نمي باشيد به دفتر

(پرستار ،بهيار  ،كمك بهيار ومنشي)پاسخگوي "فرايند

سالمت و يا خيابان امام خميني روبروي بانك صادرات

در ماني ومراقبتي"شما مي باشندكه نام وسمت ايشان

مراجعه نماييد .در صورت كه تحت پوشش بيمه مي باشيد

از طريق اتيكت و يونيفرم مربوطه در پوستر هاي نصب

مدارک بيمه اي از جمله كپي دفتر چه بيمه را به منشي

شده در راهرو بخش قابل تشخيص است.

بخش تحويل دهيد .در صورتي كه بيماري شما ناشي از

ازساعت 15تا 16مي باشد بخش اطفال مالقات بسيار
محدود ولي در موارد استثنايي با هما هنگي با سر
پرستار امكان پذير مي گردد .و بخش icuمال قات

ممنوع است.

واحد مدد كاري مراجعه نماييد.

داشتن پول به مقدار زياد واشيائ گرانقيمت خودداري

پزشك ،سوپر وايزر،سر پرستار وساير افراد تيم سالمت

 14:30تا 15:45و در بخش سي سي همه روزه

در صورت تمايل به كمك مالي به بيماران نياز مند به

لطفا جهت اطالع از حقوق بيماران پوستر منشور حقوق

پستي ؛ واقع در خيابان ايت اهلل طالقاني دفتر بيمه

روزهاي مالقات بخش هاي معمولي هر روز از ساعت

شماره تلفن هاي  1690-1590اطالع دهيد.

حوادث حين كار مي باشد به واحد بيمه مراجعه شود .در
صورتي كه بيمه شما ناشي از حوادث ترافيكي مي باشد

حتمابه واحد مددكاري مراجعه شود بيمارستان موظف
به تهيه دارو و ملزومات مورد نياز بيمار مي باشد و تهيه
ان توسط همراهان ممنوع است  .موقع ترخيص با

نماييد.
طبق برنامه تحول سالمت هزينه بيماران  ،طبق مصوبه

هيئت وزيران وشورايعالي بيمه هاي محاسبه مي شود.
بهداشت ،اداي فرايض ديني و امكانات رفاهي

 -7جهت جلو گيري از انتقال و انتشار عفونت هاي
بيمارستاني ،حتما روزانه چندين بار (قبل از غذا،بعد از
مراقبت ياعيادت از بيمار،اجابت مزاج ويا تماس باسطوح

مختلف ) دستهاي خود را با اب و مايع صابون به طور
كامل بشوييد.

هماهنگي منشي بخش با در دست داشتن فرم ارجاع  ،به

در صورت نياز به لگن يك بار مصرف ازداروخانه

واحد حسابداري مراجعه نماييد.

بيمارستان خريداري نماييد

