
 قوانین بیمارستان
  :خواهشمند است به منظور خدمت رساني مناسب تر به شما و  بيمارتان به نكات ذيل توجه فرماييد

  نوبت درمانگاا  باياد در روم موداود باا دردسات داشاتن بارب نوبات باه درمانگاا  وارات در بيمارساتان مراج اه               داشتندر صورت

  .نمائيد

 به منظور كنترل آلودگي صوتي در محيط بيمارستان گوشي همرا  خود را در حالت سكوت(silent )رراردهيد.  

  ودداري نمائيدجداً خ...... ام آوردن وسايل اضافي مانند پتو، فالسك و غير. 

  شب تحت هيچ شرايطي پذيراي همراهان جديد بيمار نخواهيم بود 9ب د ام سادت.  

  سال به محيط بيمارستان خودداري فرماييد 51ام به همرا  آوردن كودكان مير.  

 در هنگام ويزيت باليني پزشك به منظور م اينه راحت تر بيمار جهت خروج ام اتاق همكاري فرماييد. 

 سي يو مالرات ممنوع مي باشد و لطفاًا جهات بهتار ان اام شادن كارهااي بيمارتاان خونداردي خاود را حفا  نمايياد و             بخش آي

  .فقط يك نفر در دسترس باشد تا پرسنل ب د ام رسيدگي كامل به بيماران و تشخيص رط ي پزشك به شما پاسخگو باشند

      ل ناايلون گذاشاته ماي شاود و باه همارا  بيماار تحويال داد  ماي          كليه لباس ها و لوامم مربوط باه بيمارتاان توساط پرسانل داخا

اگار  ( درمورد بيماران ناشناس توسط پرستار و نگهبااني صاورت جلداه شاد  باه مدامول خادمات تحويال داد  ماي شاود          )   .شود

  .همان سادت اول ام پرسنل سموال نماييد.....( طال، دندان مصنودي و) چيزي را تحويل نگرفتيد 

 ب دام ظهر مي باشد 3:00-4:00ت ام سادت سادت مالرا. 

 ًممنوع مي باشد است مال دخانيات در محيط بيمارستان اكيدا.  

         در صاورتي كاه رصاد صاحبت     . استفاد  ام گوشي تلفن همرا  بر بالين بيمار و راهرو هااي منتهاي باه اتااق بيماار ممناوع ميباشاد

راماش بيمااران را بار هام نازد  و مزاحمتاي باراي پرسانل كاادر درماان           با تلفن را داريد خواهشمند است به گوناه اي باشاد كاه آ   

 .اي اد نكند

 يك شمار  تلفن تماس جهت موارد ضروري به مدمول بخش ادالم فرمائيد.  

 يك كپي شناسنامه بيمار را به منشي بخش تحويل نماييد.  

 همرا  بيمار فقاط باا دردسات داشاتن كاارت همارا  بيماار اجاام  تاردد در محوطاه و           . هربيمار بايدتي فقط يك همرا  داشته باشد

  (صادر مي گردد پذيرشكارت همرا  توسط واحد )ساختمان بيمارستان را دارد 

 هزينه بدتري در اتاق دو تخته به دهد  بيمار مي باشد و در صورتحداب لحاظ خواهد شد.  

         باه دهاد  بيماراسات   .... مدموليت نگهداري اشياء ريمتي و لوامم شخصاي و لاواممي مانناد دنادان مصانودي ، انادام مصانودي و ( .

  (حتي المقدور اينگونه لوامم در بيمارستان نگهداري نشود

 لباسها و وسائل اضافي بيمار را با خود به منزل برد  و روم ترخيص برگردانيد. 

  در كمد ديواري ررار دهيدوسايل بيمار را. 

   در سرويس بهداشتي خودداري فرماييد..... ام ريختن پد ، گام ، تفاله چاي و 

 منشور حقوق بيمار در كليه بخشها و ردمت هاي بيمارستان جهت اطالع بيماران نصب شد  است. 

          جهات شناساايي هويات بيماار ماي      در بدو ورود بيمار به بيمارستان دساتبند سافيد رنگاي روي دسات وي بداته ماي شاود كاه

 .باشد در صورت ددم تطابق با مشخصات فردي در اسرع ورت كادر درمان را در جريان ررار دهيد



 جهت ان ام امور مربوط به پزشكي رانوني در مورد بيماران تصادفي و ضرب و شتم به منشي بخش مراج ه نماييد. 

 ادالم كد ملي بيمار در هنگام پذيرش الزامي است. 

               فرآيندها ، راوانين و مقاررات بيمارساتان ، حقاوق بيمااران ام طرياق بنار در تماامي بخشاها اطاالع رسااني گردياد  خواهشامند

 .است توجه فرماييد

 

 

 

 نكات بهداشتي
                 ربل و ب د ام تمااس باا بيماار ، ربال ام صار  غاذا ، و ب اد ام هار باار اساتفاد  ام سارويس بهداشاتي حتماًا باياد دساتهايتان را

  .و با ردايت اين نكته ام انتقال دفونتهاي بيمارستاني پيشگيري كنيد بشوئيد 

   كاه در بخاش هاا كناار روشاويي و گاهاًا كناار تخات بيمااران نصاب شاد  اسات جهات              ( آبي رنا   )محلولهاي ضددفوني كنند

  .ضددفوني كردن دستها استفاد  مي شود

 ماسك استفاد  كنيد درصورتيكه بيمارتان دفونت تنفدي واگيردارد بايد حتماً ام.  

 درصورتيكه ممكن است با خون و يا ترشحات بيمار در تماس باشيد حتماً ام دستكش استفاد  نماييد.  

             سطلهاي مردرن  بزرب مخصوص مباله هااي دفاوني، ساطلهاي مرد رنا  كوچاك مخصاوص اشاياء تيازو برناد  و ساطلهاي آباي

  مي باشد( ...وباريماند  غذا)رن  مخصوص مباله هاي غيردفوني 

            ام گذاشتن مواد غذايي در پالستيك مشكي خودداري نماييد ميارا باداا انتقاال آلاودگي باه يخ اال و آلاود  شادن ماواد غاذايي

  .مي شود

 جهت كنترل دفونت ام رفت وآمد به اتاق بيماران ديگر پرهيز نماييد.  

  ام آوردن گل طبي ي به بخش اجتناب نماييد.  

 ر نظيار اساتفاد  ام لياوان و راشاق و مداواي شخصاي باراي بيماار و ردايات نظافات شخصاي الزاماي             ردايت بهداشت فردي بيما

 .مي باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نكات ايمني بيمار
 درت نماييد نرد  كنار تخت بيمار درهر لحظه ام شبانه روم باال باشد. 

             را در جرياان رارار دهياد   در صورتي كه بيماار شاما داروي خاصاي مصار  ماي نماياد و ياا ساابقه بيمااري خاصاي دارد پزشاك. 

 .داروهاي مصرفي در منزل را به بيمارستان آورد  و به پرستار بخش نشان دهيد

  ركنيدبنزنيد و درصورت لزوم پرستار را ختحت هيچ شرايطي به سرم بيمار دست.  

 طااه دارو را در صااورتي كااه طبااق صااالحديد پزشااك ، بيمااار شااما ماارخص باشااد، در صااورت نيااام بااه ت ااويز دارو ، پزشااك مربو

  .و نحو  دادن دارو را بايد ام پرستار سموال نماييد . دردفترچه بيمار مي نويدد كه بايد طبق دستور پزشك مصر  شود

 در جريان ررار دهيد ام طريق من  احضار پرستار ربل ام خروج بيمار ام تخت پرستار را. 

 ربل ام شروع تغذيه بيمار با بخش هماهنگي نماييد. 

 داد  منا  احضاار پرساتار وارات در بااالي تخات بيماار را فشاار          و ربل ام خروج بيماار ام تخات   ام به خدمات پرستاريدر صورت ني

 .ان ررار دهيديو پرستار را درجر

  حداسيت دارد كارد پرستاري را در جريان ررار دهيد.... در صورتي كه بيمار شما به غذا ، دارو ، چدب و 

 هم ناين  . باردار يا احتماال ميدهاد بااردار باشاد در اسارع ورات كاادر درماان را در جرياان رارار دهياد             شمادر صورتي كه بيمار

  .ربل ام ان ام هر گونه تصوير برداري پرسنل واحد مربوطه را در جريان ررار دهيد

  ساري اً باه    كاه ام بيمارساتان مارخص ماي شاوند درصاورت باروم هرياك ام دالئام ميار ماي بايدات             بيماران ضاربه مغازي  كليه

  .بيمارستان مراج ه كنند

اساتفرا    -6ساردرد شاديد و پيشاروند      -1سافتي گاردن    -4تاب شاديد   -3تشنج و باي راراري    -2كاهش سطح هوشياري  -5

 -50،  وج ماي اات شافا  ام گاوش و ياا بيناي     خار  -9اخاتالل دياد و دو بيناي،     -8ضا   انادام هااي بادن،      -7مكرر و پيشروند  

 خواب آلودگي -55ض   ، 

  .سادت سطح هوشياري بيمار ضربه مغزي هردوسادت بايدتي كنترل شود 24المم به ذكر است ب د ا م ترخيص به مدت 

 دريافت نماييد ر بخشايد آمومش هاي المم را ام پرستادرصورت داشتن هر گونه پاندمان ب.  

  مبتال است حتما پرسنل پرستاري را در جريان ررار دهيد...( ايدم ، هپاتيت و)در صورتيكه بيمار شما به بيماري واگير دار. 

    امان تارين مداير باراي خاروج توساط تابلوهااي سابزرن          ....( ملزلاه ، آتاش ساومي ،    ) در صورت بروم هرگونه اتفااق ناخواساته

 .خروج اضطراري مشخص شد  است

 يمارتان وصل شد  است استفاد  نماييدجهت احضار پرستار مي توانيد ام منگي كه باالي تخت ب. 

 خواهشمنداست بدون هماهنگي باپرستار ام تخت خارج نشويد. 

 است مال دخانيات در كليه ردمت هاي بيمارستان ممنوع ميباشد. 

 در صورتيكه نيام به آمومش و راهنمايي خاصي داشتيد ام پرسنل پرستاري سوال فرماييد. 

  ساتان دساتبند شناساايي جهات ايشاان صاادر ميگاردد كاه باياد در تماام اوراات بداتري در             در بدو پذيرش بيمار شاما در بيمار

در صاورت دادم مطابقات مشخصاات دساتبند باا بيماار شاما حتماا باه مدامول بخاش             . بيمارستان بر روي مچ بيمار بدته شاود  

 .اطالع دهيد

 :بيمار گرامي 
در صورتيكه پس ام ترخيص دالئم مير را مشاهد  نمود  اياد در اسارع ورات باا پزشاك م االج خاود و ياا بخشاي كاه در آن بداتري            

 تماس حاصل فرماييد  54:00الي  08:00بود  ايد  بين سادت 

 تب و لرم ، افزايش ترشحات تنفدي ، سرفه مياد ، ررمزي و تورم و ترشحات چركي ام ناحيه دمل


