
    
 

Амир Ал мумeнен

беморхона

   Дастури бемор 
 

 

 

 

   Салом азизон 
 ба беморхона мо хуш омадед 



    
 



    
 



    
 

пас аз ба беморхона ҷорӣ аз 
тарафи духтурон ва парасторон 

шумо комил, зарур аст, 

кооператив ва диҳад ягон 

заруриро барои истифодаи 

ҳамсари. 

дар беморхона қадами оянда 

тадбирҳои зарурӣ, ба монанди 
ЭКГ, интиқоли хун, тестӣ, 
радиология ва ғайра мешавад, 

барои шумо анҷом дода мешавад. 
барои ҳар як бистар, ҳисоб 

ҳуштак, агар ба шумо лозим аст 

ба он карнай навохт, то ки мо 

метавонем, то шуморо  

иҷобат. 

Шумо метавонед телефони мобилӣ 
дошта бошед, аммо пеш аз рафтан 

ба утоқи амалиёт дар он ёри шумо 

дод. 



    
 

  



    
 

махсус ва дармонгоҳ ихтисос 

ошёнаи якум 

EMS 

параклинических 

Лабораторияи интернатҳо, 

радиология, УЗИ, ДАГ 
 

ошёнаи дуюми 

ДОХИЛИИ(ангиография, 

ангиопластика, ҷарроҳии дил 
, ДАГ ) 
 

 

 
 
 

 

 

ВОҲИДИ қабул БЕМОР дар шаҳраки 

БЕМОРХОНАИ ВА 24 соат Беморон ро 

мепазирад. 

ДИҚҚАТИ : Лутфан аз дорои заргарӣ ва 
сарват худдорӣ намоянд. 
Шумо зарурати нӣст заргарӣ нигоҳ доред дар 
беморхонаи. 

 

 

дохилшавӣ 

БЕМОРХОНАИ 



    
 

 

 

 

Қадамҳои Ирсол дар хона бемор аз 

беморхона 

  

1- Баъд аз ба қайд ва ба итмом 

расонидани тартиби дидорбинӣ бо 
табибон ва кормандони файл 

парасторон, тозакунии аз ҷониби 
котибони фасли анҷом 
1- ЯК кӯтоҳ аз ҷониби духтур 
навишта шудааст. 

 Нота: 

Агар шумо ягон савол дошта 

бошад, ҳатман мепурсанд пеш аз 

озод аз ҳамшира ва ё духтур. 

Нота: 

Дар пардохти ягон маблағ танҳо 

иҷозат барои маблағгузории 
беморхона. Лутфан, аз пардохти 

ҳама гуна нақд ба одамони дигар 

худдорӣ намоянд. 
 

  

Ирсол дар хона 

бемор аз 

беморхона 

 



    
 

 

 

 

Дафтари парасторо дар ошёнаи замин 

бинои нест ҷойгир шудааст. 
Идораи парасторо дар ҷое ки раҳбари 
парасторо нишаста аст ва Ҳамаи 

кормандони тиббӣ аз ҷумла 
парасторо, дояњо,  

анестезиологи Ва техники утоқи 

амалиётӣ, 
радиология, Инчунин категорияҳои 

зерсохторњо тиббӣ ва ёрирасон ва 
ҳамшираи маводҳои қисми таркибии ин 

муттаҳид Идораи шикоятҳо аст, ки бо 

дафтари ва дар ҳама соатҳои 

шикоятҳо шабу рӯз нигоҳубини 
ҳамширагӣ аз тарафи беморон ва 
хешовандони наздик дар ин муттаҳид 

амалӣ мегардад муттаҳид карда 
мешавад. 

 

Агар шумо ягон арзу шикоят ва ё 

ягон мушкилот метавон ишора 

муттаҳид ва эълон аризаи шумо. Бино 

ба ќоидањо ва расмиёти дар 

беморхона мавҷуда бояд ҳарчи зудтар 
ҷавоб. 
  

Дафтари 

парасторо

н 



    
 

Кӯмаки давлатӣ 
Агар як мушкили нест, шумо 

метавонед ба ҳалли зерин истифода 

баред: 

 Дар телефони 09115106804 директори 

тамос садамавии беморхона. 

 

Тугмаи ҳушдор ба ҳамшираҳои бар 

сараш меоянд 

Рақами дохилӣ 205 (роњбари 
беморхона) занг 

* Пешниҳоди ё танќиди барои 

навиштани муошират бо маъмурияти 

беморхона назар ба хазинаи худ. 

 

телефон:01732325768,01734325769 

факс: 01734325767  

Нишонӣ:   Амир Ал мумeнен беморхона

Эрон-вилоят Гулистан- шаҳр Кӯрдкӯии 
 Кӯча ҷангал 
  

 

  

 

 

ipd.amiralmomeninhospital@gmail.com 

State aid 

State aid 
State aid 

Alarm button to nurses appear above 

his head  Alarm button to nurses appear above 

his head  


