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  بيمارستان استهبان دوستدار كودك و نوزاد مي

 باشد ؛ بنابراين استفاده از پستانك ممنوع مي باشد. 

 شماره اتاق و تخت بيمار باالي تخت و در ورودي 

اتاق نصب مي باشد از جابجايي بيمار خود به ساير 

 اتاق ها و تخت هاي ديگر خودداري فرماييد. 

  يخچال بيماران در ابتداي راهرو قرار دارد . از

گذاشتن پالستيك مشكي در يخچال خودداري 

 فرماييد. 

 .آب سرد كن در ابتداي بخش قرار دارد 

  سطل زرد درب دار موجود در ابتدا و انتهاي

راهرو بخش ، مخصوص زباله هاي عفوني مثل : 

سرم ، زيرانداز يكبار مصرف و پوشك مي باشد . از 

انداختن آن ها در سطل هاي ديگر خودداري 

 فرماييد. 

  در بخش اطفال همراه بيمار فقط يك نفر خانم مي

اضافه تواند باشد . لطفاً تقاضاي داشتن همراه 

كه احتمال بروز نداشته باشيد ؛ بخصوص نوزادان 

 عفونت مي باشد. 

  نشستن روي تخت بيمار ممنوع است از گذاشتن

 بيمار روي تخت همراه خودداري فرماييد. 

  صبح جهت جمع نمودن تخت  6:30در ساعت

تاشوي خود و مرتب كردن وسايل و تخت بيمار 

  اقدام فرماييد. 
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  :ظهر  5/12صبح ، ناهار  7صبحانه ساعت توزيع غذا

 شب مي باشد.  7شام 

  را به  1جهت اطالع از خدمات بيمارستان عدد

 پيامك كنيد.  3000849621سامانه 

  محل قرار گرفتن فرم نظر سنجي در راهرو بخش

مي باشد . لطفاً با تكميل آن بخش را در ارائه 

 ياري فرماييد. خدمات بهتر 

  فرم مخصوص شكايات در راهرو ابتداي بخش قرار

دارد . در صورت داشتن هر گونه شكايت فرم 

مربوطه را تكميل و پس از ثبت در صندوق 

ايات انداخته يا مي توانيد بصورت حضوري به شك

دفتر رسيدگي به شكايات واقع در درمانگاه ، طبقه 

 همكف مراجعه فرماييد. 

  جهت دسترسي به وب سايت بيمارستان به آدرس

www.estahbanhp.sums.ac.ir  .مراجعه نماييد

دريافت شكايات بصورت  اين وب سايت آماده

 الكترونيكي مي باشد. 

  تابلو منشور حقوق بيمار در راهرو بخش نصب مي

 باشد ؛ لطفاً مطالعه فرماييد. 

  فرم ارجاع جهت ترخيص مورد نياز مي باشد . در

هنگام بستري بالفاصله فرم ارجاع را تهيه و تحويل 

داده شود تا ضميمه پرونده بيماران پرستار بخش 

يمه تأمين اجتماعي فرم ارجاع نياز ندارد . باشد. ب

هزينه درمان بيماران طبق طرح تحول نظام 

 مي باشد.  %3و با فرم ارجاع  %6سالمت 
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 به بخش اطفال خوش آمديد: 

  بعد از ظهر مي باشد . ساعت  3-4ساعات مالقات

 8جابجايي همراهان در شيفت صبح قبل از ساعت  

 صبح مي باشد. 

  و شماره  53229004-9009شماره تلفن بيمارستان

 مي باشد.  301-302داخلي بخش اطفال 

  جهت تهيه شارژ تلفن به واحد كپي واقع در

درمانگاه طبقه همكف و جهت تهيه دستمال كاغذي 

و پوشك ، ماي بي بي به داروخانه بيمارستان 

مراجعه فرماييد . جهت گرفتن آب جوش به 

 آشپزخانه واقع در زيرزمين مراجعه نماييد. 

  از آوردن اشياء قيمتي و پول و جواهرات

خودداري فرماييد . مسئوليت نگهداري از اين 

وسايل بر عهده همراه بيمار مي باشد و پرسنل 

پرستاري مسئوليتي در قبال گم شدن وسايل 

 بيماران ندارند. 

  به هر بيمار در بدو بستري ، كيف بهداشتي تعلق مي

گيرد كه شامل : ليوان ، قاشق و چنگال ، لباس يكبار 

 مصرف ، دستمال كاغذي مي باشد. 

  محل نگهداري جانماز و سنگ تيمم ، قرآن ، كتاب

. در دعا براي بيماران ابتداي راهرو قرار دارد 

به صورت هر گونه سؤال شرعي و احكام مي توانيد 

حاج آقا مهدوي آزاد –واحد فرهنگي بيمارستان 

 مراجعه نماييد. 

http://www.estahbanhp.sums.ac.ir/
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 يي براي بيمار بخش الزامي است . دستبند شناسا

هرگز دستبند شناسايي را از دست جدا نكنيد . در 

صورت عدم تطابق مشخصات دستبند با بيمار ، 

 بالفاصله اطالع رساني نماييد. 

  جهت محافظت از بيمار نرده تخت بيمار بايستي

باال باشد ؛ حتي در صورت حضور همراه در كنار 

 تخت بيمار 

  بيماران را بدون اطالع و عدم هماهنگي با

 پرستاران از بخش خارج نكنيد. 

  عدد رخت آويز در  3جهت پهن كردن لباس

بخش موجود است كه در ابتدا و انتهاي راهرو 

بخش قرار دارد . از انداختن لباس بر روي نرده 

 تخت خودداري فرماييد. 

  سرويس بهداشتي در هر اتاق قرار دارد . در

تمايل سرويس بهداشتي ايراني در ابتداي صورت 

 وجود دارد. راهرو 

  كه كليد شب خواب در ايستگاه پرستاري مي باشد

شب ها توسط پرستاران روشن مي شود . در 

صورت نياز به استفاده از مهتابي بعلت تاريكي اتاق 

 روي كنسول باالي تخت بيمار است. ، كليد مهتابي 
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   كنترل تلويزيون را در صورت نياز از پرستاران

 بخش تحويل بگيريد. 

  از ششتن پاي اطفال و نوزادان در روشويي اتاق

ها خودداري نماييد. جهت انجام اين كار از 

 سرويس هاي بهداشتي استفاده كنيد. 

  پوشيدن گان شيردهي و دمپايي براي همراه اتاق

نوزادان الزامي است . در صورت خروج از بخش 

 بايد تعويض شوند. 

 اري از پر كردن و يا دستكاري سرم بيمار خودد

 نماييد. 

 5و  3ظهر ،  1صبح ،  9اعات دارودهي كه در س 

شب مي باشد در بخش حضور  9بعد ازظهر و 

 داشته باشيد. 

  : صبح ، 9صبح ، 6در ساعات چك عالئم حياتي

 صبح  4شب و  9شب ،  8عصر ،  4ظهر ، 12

 

 

كاري مي نماييد  متشكريم.  از اينكه با زپكش و رپسنل رپستاري هم
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