
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به نام خدا

 بيمارستان امام خميني )ره( استهبان

 

 آموزش هاي بدو ورود به زايشگاه

 به بخش زايمان خوش آمديد

 

 

 

 

 

 

 به بخش زايمان خوش آمديد :

  شماره تلفن بيمارستان امام

 خميني )ره( استهبان

و داخلي بخش  9-53229004 

 مي باشد.  149زايمان 

  بخش زايمان ساعت مالقات ندارد 

  از آوردن اشياء قيمتي و پول و

جواهرات به بخش زايمان 

 خودداري كنيد. 

  از آوردن تلفن همراه به داخل

 بخش خودداري شود. 

 

  بخش زايمان ، دوستدار مادر و

كودك مي باشد ؛ بنابراين 

استفاده از شيرخشك و پستانك 

 ممنوع مي باشد. 

  كردن نوزاد لطفاً از قنداق

 خودداري شود.

  سطل هاي زرد درب دار مخصوص

زباله هاي عفوني مي باشد ؛ لذا از 

انداختن پوست كيك و آب ميوه 

به داخل اين سطل ها اجتناب 

 كنيد. 

  در بخش يخچال مخصوص

بيماران در اتاق پس از زايمان مي 

باشد كه مي توانيد جهت 

نگهداري مواد خوراكي و غذا از 

 نماييد. آن استفاده 

 



 

 
 

  ماي بي بي نوزاد و نوار بهداشتي

خود را درون سطل درب دار زرد 

 بيندازيد. 

 مي  درد سرويس بهداشتي در اتاق

 باشد. 

  موقع بستري كيف بهداشتي كه

شامل وسايل فردي )مسواك ، 

خميرداندان ، ليوان ، شامپو، قاشق 

باشد ، ، چنگال و دمپايي و.....( مي 

بصورت رايگان در اختيار شما قرار 

 داده مي شود.

  دستبندي كه در دست شماست

حاوي مشخصات شماست و چنانچه 

  مطابقت ندارد ، اطالع داده شود. 

 

 

  لطفاً كپي شناسنامه خود و

همسرتان را هنگام بستري شدن 

 ارائه نماييد. 

  گواهي والدت هر روز صبح به جز

لغايت  8روزهاي تعطيل از ساعت 

 در زايشگاه صادر مي شود.  12

  واكسيناسيون نوزاد نيز هر روز به

 جز روزهاي تعطيل انجام مي شود. 

  غربالگري نيز روزهاي يك شنبه و

 8-11سه شنبه انجام شود . )ساعت 

 صبح ( 

  احكام: در صورتي كه نياز به احكام

و معنوي داريد ، كتابچه سالمت 

 پمفلت ايمني موجود است. 

  سنگ تيمم ، جانماز در بخش

 موجود است. 

  هزينه زايمان طبيعي رايگان مي

باشد و زائو هيچ گونه مبلغي نبايد 

 جهت زايمان طبيعي بپردازد.  
 

 

 

 

 

 

 

 تهيه كننده: 

كارشناس مامايي -فاطمه مصطفي زاده  
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