
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

                

 

     

 

 

 

 

 

 افزایش و شما آسایش موجب زیر نکات رعایت گرامی همراه و بیمار

 :ماست رسانی خدمت

 نگهبانی و انتظامات با همکاری و کارکنان کلیه با برخورد در خوشرویی

 .است بیمارستان در ارتباطی مهم اصل 2 بیمارستان

 :                                                                      مالقات زمان به مربوط مقررات

 ساعت از(  جمعه ، چهارشنبه ، دوشنبه) زوج روزهای ، مالقات ساعت

 سال 10 زیر کودکان آوردن همراه به از. باشد می ظهر از بعد 4 تا 2

 . فرمائید خودداری بخشها داخل به

 برای مالقات ساعت پایان از بعد و نمائید مراجعه معین ساعت در فقط

 و نمائید ترک را بخش پرستاری اقدامات انجام و بیماران حال رعایت

 مالقات وقت از خارج مواقع در بخش و بیمارستان در حضور از

 بپرهیزید

 :  همراه به مربوط مقررات

 تجمع از و است کافی نیاز صورت در بیمار بالین بر همراه یک حضور 

 بربالین یاپزشک حضورپرسنل درزمان. نمائید  خودداری بیمار بالین بر

 .نمائید راترک بیمار،اتاق

 زباله باکیسه سطلهایی) عفونی درسطلهای زباله ازریختن 

 جعبه)ها باکس سفتی در زباله ریختن از. نمایید خودداری(زردرنگ

 دیگر حال رعایت برای. نمائید خودداری(تیز نوک اشیاء مخصوص های

 جهت.کنید امتناع سیگار کشیدن از و نموده رعایت را سکوت بیماران

 خودداری بلند باصدای همراه تلفن نمودن استفاده از بیماران حال رفاه

 ،زیور پول مانندکیف قیمتی وسایل ونگهداری حفظ مسئولیت.نمایید

 بستری های بخش به تردد.باشد می همراه بعهده.... و همراه آالت،تلفن

 .است ممنوع ژانساور طریق از درمانگاه و

 

 

 

      مقررات مربوط به ویزیت:

سایراوقات         ویزیت صورت نیازدر صبح ودر شک معالج هرروز  پز

انجام می توسبببط دسبببتیاران یا سبببایر پزشبببکان شببببانه روز 

سکوت رارعایت نمائید شود.درزمان   سواالت پز  ویزیت  شک  وبه 

یددرزمان ویزیت اتاق راترک     ابادقت پاسبببه دهید.همراه بیمارب      

جام             عد از ان خاموش گردد.ب یت  گام ویز ید.تلفن همراه هن ما ن

ویزیت، همراه می توانددرارتباط باوضبببعیت مددجوازپزشبببک        

 وپرستاربخش اطالعات مورد نیازرا دریافت نماید.

     وط به بیمه:مقررات مرب 

بربببالین  دفترچببه آنهببا بیمببارانی کببه دفترچببه بیمببه دارنببد  

جهببت بیمببه  ی کببه بیمببه نیسببتند بیمارآمبباده باشببد.بیماران

واحدبیمبببه گبببری یاحسببباا داری مراجعبببه    شبببدن ببببه 

نمایند.اسبببتفاده ازدفترچبببه بیمبببه فرددیگبببری ببببه جبببای  

درصببورتیکه بیماربیمببه باشببد  بیمببارخالق قببانون مببی باشد. 

 .پزشک کافی می باشدکد ملی و اطالع آن به دانستن 

             مقررات مربوط به اتصاالت : 

بارعایت نکات بهداشتی درمحل اتصاالت درتسریع درمان 

ازدستکاری نمودن اتصاالت سرم خودداری .خودهمکاری نمائید

سایر اتصاالت مانند کیسه های سوند ادرار وسوند معده  نمائید.

هنگام خواا  گذاشته نشودو به لبه تخت آویزان شود.روی زمین 

را باالبکشید و  (bed side) و استراحت محافظ کنار تخت

درصورتی که نحوه استفاده از آن را نمی دانید از پرستار بخش 

 .نشوید بدون اطالع پرستار خود از بخش خارج .سئوال نمائید

 

 

 

 

 1 عنوان

 بخشها در پیشگیرانه درمانی بهداشتی نکات

 اهلل کاشانیآموزشی درمانی آیتمرکز 

 واحد آموزش بیمار

 

 تدوین

 1392بهار

 بازنگری

 1400بهار

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           مقررات مربوط به ترخیص:

ساعت ترخیص بیماردرشیفت صبح وپس ازویزیت پزشک ساعت  

در شیفت عصروشب نیز پس از انجام  صبح به بعدمی باشد.11

   تسویه حساا اطالع داده می شود.مراحل اداری به همراه جهت 

در صورت ترخیص با رضایت شخصی حتماً فرم ترخیص با رضایت 

شخصی تکمیل و اثر انگشت و امضاء گرفته شود. در صورت ترخیص 

با رضایت شخصی بیمارستان هیچ مسئولیتی در قبال مشکالت بعد 

 از ترخیص بیمار ندارد.

لفن ثابت برای هنگام ترخیص از بخش حتماً شماره تماس ت

 .پیگیریهای بعدی درمان اعالم نمائید

نماید.  جهت انجام امور مربوط به ترخیص می بایست همراه مراجعه

در صورتی که درمان ..لذا قبل از ترخیص همراه خود را مطلع نمائید

شما نیاز به پیگیری های بعدی داشته باشد،پرستار بخش زمان 

آموزشهای الزم در .اعالم خواهدنمودمراجعه به درمانگاه را به شما 

فعالیت، مراقبت از  مورد مراقبتهای پس از ترخیص )از جمله نحوه

زخم، مصرق دارو، رژیم غذائی و ...( توسط پزشک یا پرستار به 

در صورتی که پس از ترخیص از بخش نیاز -.شماارائه خواهد شد

لی یا سوال و مشکمعالج خود داشته باشید به ارتباط با پزشک

صبح   10-8روزهای شنبه ,دوشنبه,چهارشنبه می توانید  داشتید

خش بیا با  449-2330091با واحدآموزش به بیمار با شماره تلفن 

 .بگیرید مربوطه تماس

 

 

 

 

 

                    مقررات مربوط به نکات بهداشتی:

رعایت بهداشبت فبردی و عمبومی موجبب جلبوگیری ازعفونبت مبی        

 گرد لذا رعایت نکات زیر ضروری است:

همبببراه داشبببتن وسبببایل شخصبببی )لیبببوان ، قاشبببق و چنگبببال ، 

شسبببتن دسبببتهاباآا . دسبببتمال کاغبببذی و دمپبببایی( الزامیسبببت

و بعبببببد از  وصبببببابون بخصبببببوص قببببببل ازخبببببوردن غبببببذا

     . الزامیست دستشویی

ازگذاشببتن وسببایل اضببافی روی تخببت و روی میببز بیمببارخودداری   

نمائیبببببببد.نظافت سرویسبببببببهای بهداشبببببببتی رارعایبببببببت  

                     نمائید.

ملحفببه هببای  از ریخببتن موادغببذایی در روشببویی خببودداری نمائیببد.

آلبببببببببببوده داخبببببببببببل سببببببببببببد مخصبببببببببببوص  

                                        قرارگیرد.

ازگذاشببتن کیسببه هببای نببایلونی مشببکی ومببواد غببذایی رو ببباز در   

یخچبببال خبببودداری نمائید.ازگذاشبببتن موادغبببذایی فاسدشبببدنی   

         درکنار کمد تخت خودداری نمائید.

بببه منظببور اصببول کنتببرل عفونببت،از آوردن گببل طبیعی)شبباخه ای  

  .وگلدان های خاک دار(خودداری نمائید

 

 

 

 

 

 


