بيوار هحتزم :تالش ها جهت افشايص اطالعات و
آگاهی ضوا و بهبود كيفيت هزاقبت هیباضد.
راهنوای طبقات

طبقه همکف :
ٍاحذپزیشش ٍتشخیص  ،فتَکپی ،فشٍضگاُ  ،دفتش پشستاسی ،
داسٍخاًِ ،دسهاًگاّْای تخصصی فَق تخصصی ،دیالیض ٍ ٍاحذ
اداسی

ضون عزض خوش آهدگويی به هزكش آهوسضی درهانی

هدارک السم بستزی نوساد:
 .1بشگِ آپگاس ًَصاد +دستَسپضضک بشای هتَلذیي داخل
بیواسستاى

 .1سػایت بْذاضت ٍ ًظافت دس بخطْا بوٌظَس جلَگیشی اص ضیَع

 .2دستَس بستشی +تاییذ بخص بشای هتَلذیي خاسج اص

ػفًَت الضاهی هی باضذ.

بیواسستاى

 .2دخالت دساهَس پشستاسی ًظیش دستکاسی سشم  ،دادى داسٍ بِ بیواس

بيوه ها  ،ساسهانها و بانکهای طزف قزار داد بيوه

ٍ  ...هوٌَع هی باضذ.

بیوِ سالهت  ،تاهیي اجتواػی ً ،یشٍّای هسلح ٍجاًباصاى ،

طبقه اول :
دفتش سیاست  ،هذیشیت  ،سلف  ،سادیَلَطی  ،آصهایطگاُ ٍ
باًک خَى  ،پاتَلَطی  ،اکَ  ،اٍسطاًس ٍهشاقبت ّای ٍیظُ
ًَصاداى( ٍ،) NICUاحذ هذیشیت اطالػات سالهت

طبقه دوم :
صایطگاُ ًَ ،صاداى ،صًاى صایواى ،هشاقبت ّای ٍیظُ قلب
PCCU2، ICU2

طبقه سوم:

ضهيد صياد ضيزاسی

کویتِ اهذاد اهام خویٌی ،صًذاى

 .3اهکاى حضَس ّوشاُ بشای بیواس تٌْا دس صَست صالحذیذ پشستاس
ٍپضضک هیسش هی باضذ ٍ.جابجایی ّوشاُ فقط تا ساػت  ٍ 22بؼذاص
آى هوٌَع هی باضذ .

بانکها :

 .4استؼوال دخاًیات هوٌَع است .
 .5پشستاساى دس ّش ضیفت تؼَیض هی ضًَذ ٍپشستاس هشبَ طِ خَد سا

هلی ،کطاٍسصی  ،تجاست  ،سپِ ٍصادسات.

بِ ضوا هؼشفی هی ًوایذ .

بيوه های هکول :
ایشاى ،کاست طالیی  ،داًا  ،آتیِ ساصاى  ،حافظ  ،سیٌا  ،هؼلن ،

 . 6ساػت تَصیغ غزا بصَست تقشیبی صبحاًًِْ ، 6/30اس12/30
ٍضام 18/30هی باضذ .

البشص  ،آسیا  ،صذا سیوا  ،ضشکت ًفت ،ساصی ،صٌؼت ٍهؼذى

 .7دس باالی تخت بیواس صًگ احضاس پشستاس هی باضذ دس صَست ًیاص اص

درهانگاه :

ایي صًگ استفادُ ضَد ٍسػایت سکَت دس بخص الضاهی هی باضذ .
ّ. 8وشاُ داضتي تلفي ّوشاُ دس بخص ّا ی ٍیظُ هوٌَع

هی باضذ

صًاى

دسهاًگاُ جشاحی

گَاسش

ًَسٍلَطی

قلب

ًفشٍلَطی

 -9اص ّوشاُ داضتي ّشگًَِ ٍسایل قیوتی خَدداسی کٌیذ .

داخلی

ّواتَلَطی

 -10الصم بِ رکش است هشکض آهَصضی هی باضذ لزا اص ضوا بیواس ٍ

داخلی 4ٍ 3ٍ2ٍ 1

غذد

سٍهاتَلَطی

ّوشاُ هحتشم تقاضا هی گشدد دس فشآیٌذ ّای آهَصضی ضاهل ٍیضیت

بیَْضی

تغزیِ

بیواس هی باضذ  ،با فشاگیشاى ّوکاسی ًواییذ.

هزكش قلب سلين:

سیِ

اطفال ًٍَصاداى

طبقِ ّوکف :آًظیَگشافی

کلیٌیک ٍیظُ ضیشدّی

طًتیک

اتاق ػول  ،جشاحی ػوَهی ، ICU1،داخلی جٌشال

طبقه چهارم:
جشاحی صًاى صایواى ًَ ،سٍلَطی  ،ػفًَی

طبقه پنجم:

طبقِ دٍم PCCU 1 :

طبقِ اٍل CCU1 :

جْت سفاُ سایش بیواساى ٍخذهات دّی بْتش است حتی االهکاى اص
تلفي ّوشاُ استفادُ ًطَد .

اوقات هالقات:
ّشسٍص اص ساػت  15الی  16هی باضذ .
ٍسٍداطفال صیش12سال بِ بخطْا جْت ػیادت هوٌَع هیباضذ.

درهانگاه هاهايی :

فزآيند پذيزش

اص آٍسدى گل (طبیؼی ،هصٌَػی) بِ بیواسستاى خَدداسی

ٍیضیت سٍصاًِ هادساى باسداس ،کالسْای آهادگی قبل اص

فشهاییذ .

هدارک السم بزای بستزی:

صایواى  ،سًََگشافی هادساى ، NST ،آهیٌَسٌتض

درصورت ضکايت هی توانيد:

 .1فشم دستَس پضضک هشبَطِ  +تاییذ بخص

خدهات پاراكلينيک :

فشم اًتقادات سااص بخص هشبَطِ دسیافت  ،تکویل ٍدس صٌذٍق

کَلپَسکَپی  ،اسپیشٍهتشی ،آًذٍسکَپی ،بشًٍکَسکَپی،

سسیذگی بِ پیطٌْادات ٍاًتقادات بیٌذاصیذٍ یا دس ساػت اداسی بِ

کَلًََسکَپی  ،سَ ًَگشافی  ،اکَ ٍ تست ٍسصش EMG، FNA

ٍاحذ هشبَطِ ٍاقغ دس سالي ّوکف هشاجؼِ ًواییذ .

 .2دفتشچِ بیواس
 .3ضٌاسٌاهِ  +کاست هلی
.4جْت اتباع بیگاًِ ّوشاُ داضتي کاست تشدد الضاهی هی باضذ
 .5دسصَست داضتي بیوِ هکول آٍسدى هؼشفی ًاهِ دس اسشع

آًظیَگشافی

ٍقت الضاهی هی باضذ.

1

2

3

پٌج هحَرهٌشَر حقَ ق تيوار
 .1دریافت هطلَب خذهات سالهت حق تيوار است
ایي خدهبت ثبید تب حد اهىابى هترسهبًاِ ادابنلبًِ
اعبنالًِ اسسیع ٍ فبزغ اش تجعیط ثبضد .ضسایػ ثیوبز
(ًبضٌَا اوَنن اشثبى ثیگبًِ ٍ...ا)نز ًظس گسفرِ ضَن
.هجرٌی ثاس ناًاص زٍش ا هٌابفع ثیوابز ٍ اهىبًابت ٍ

ضسوت نز پطٍّص
لجَل یب زن نزهبى پیطٌْبنی پاس اش آگابّی ریاس اش
هَازن اٍزضاًسی ثِ دالحدید پصضه
شهبى وبفی جْت تصوین گیسی ٍاًرخابة نز داَزت
عدم ٍجَن خؽس

ضسایػ هٌبست ثدٍز اش نزن ٍ زًج ثبضد  .نز ضاسایػ
اٍزضاًس فبزغ اش الصام ثِ تبهیي ّصیٌِ ٍ یب ّواساُ ثاب

ثبید ثِ حسین خصَدی ثیوبز احرسام گراضرِ ضَن ٍ

فساّن سبشی شهیٌِ اًرمبل ثِ هساوص نیگس ثبضد.

اهىبًبت الشم ثدین هٌظَز فساّن ضَن  .فمػ ثیوبز

 .2اطالعات تایذ تِ ًحَ هطلَب ٍ تِ هيشاى کااف

اگسٍُ نزهبًی ٍ افسان لبًًَی هجبش احك نسرسسی ثِ

ّصیٌِ ّبی احروبلی
ثیوِ ّبی تتت پَضص

اؼالعبت ثیوبز زا نازًد .
ّوساّی فسن هعرود نز هساحل تطخیصی حك ثیوبز
است هگس ایي وِ خالف ظسٍزت پصضىی ثبضد .

ًبم ٍهسئَلیت اععبی وبنز نزهبى

 .5دستزس تِ ًظام کارآهذ رسيذگ تِ شکایات

هفبن هٌطَز حمَق ثیوبز

حق تيوار است

ًمبغ ظعف ا لَت ٍعَازض احروبلی زٍش نزهابى ٍ

ثیوبز حك نازن نز دَزت انعبی ًمط حمَق خَن ا

تَظیح نز خصَظ نزهبًْبی جبیگصیي

ثدٍى اخرالل نز ویفیت خدهبت نزیبفری ثِ همبهبت

ًتَُ نسرسسی ثِ پصضه هعبلج

ذی دالح ضىبیت وٌد ٍاش ًربیج ضىبیت خَن نز

آهَشش ّبی الشم نز ازتجبغ ثب ثیوبزی

هساجع ذی دالح آگبُ ٍ پس اش زسیدگی اش ّوبى

تصبٍیس اؼالعبت ثجت ضدُ نز پسًٍدُ

ؼسیك هؽلع گسنن .

.3حق اًتخاب ٍ تصوين گيزی آساداًِ تيوار تایاذ

«رعایت حقَق کارکٌاى اس جاًة هزاجعيي  ،تِ

هحتزم شوزدُ شَد

هٌظَر اهکاى دریافت خذهت هٌاسة ،اهزی اجتٌاب

ثیوبز نز هَازن شیس حك اًرخبة نازن :

ًاپذیز است »

نزخَاست ثسای اًرخبة پصضه هعبلج ٍ اًجبم آى نز

شماره های مرکز 210 –3 2251522 -3 :

دَزت اهىبى اًرخبة هسوص خادهبت نٌّادُ اهاَز
تطخیصی ٍ نزهبًی ٍ ًظس خَاّی اش پصضه نٍم ثاِ
عٌَاى هطبٍز

مرکس آموزضی درماوی ضهید صیاد ضیرازی
واحد بهبىد کیفیت

1321
ای على! واله مؤمه بیمار چون تسبیح است و

32251321 -2ٍ 32251221ٍ32252223
ٍة سبیت SAYYAD-HOSP.GOUMS.AC.IR :

4

راٌّوای تيواراى ٍ هٌشَر حقَق تيوار

 .4اصل راسداری ٍ احتزام تِ حزین خصَص تيوار
رعایت شَد

در اختيار تيوار قزار گيزد شاهل :

َّالشاف

5

فریادش تهلیل و خوابص در بستر بیمارى عبادت است و
پهلو به پهلو ضدوص جهاد.
(مكارم األخالق  ,ص )934

