«بسمه تعالی»

کارشناس بیمه هر روز صبح جهت تایید بیمه بر بالین بیمار
بیمار محترم  /همراه گرامی
ریاست و پرسنل بیمارستان امام خمینی (ره) ضمن می رود بنابراین عالوه بر اصل دفترچه بیمه یک کپی از
خیر مقدم و آرزوی سالمتی  ،موارد ذیل را جهت صفحه اول آن نیز باید بر بالین وجود داشته باشد.
اطالع حضورتان اعالم می دارد:
هزینه درمان بیماران بستری هنگام ترخیص از بیمارستان
 درهنگام تشکیل پرونده ،عالوه بر برگ دستور توسط پذیرش دریافت و در قبال آن رسید داده میشود هیچکدام
بستری پزشک باید دفترچه بیمه و کارت از بخشهای بیمارستان حق دریافت پول نقد ندارند
بیماران در طول بستری در بیمارستان هیچگونه دارو و
شناسایی خود را به پذیرش تحویل دهید .
 در هنگام تشکیل پرونده مشخصات شناسنامه لوازمی نبایست تهیه نمایند و تامین کلیه ملزومات بر عهده
بیمارستان است
ای بیمار به طور دقیق داده شود تا در پرونده
بیماران تصادفی در صورت ارائه نامه نیروی انتظامی
هیچگونه مشکلی پیش نیاید
هیچگونه وجهی نپرداخته و هزینه آنان رایگان می باشد
 این بیمارستان با بیمه های خدمات درمانی پرسنل بیمارستان با کارت شناسایی آماده و فرم زیر
(کارکنان دولت – روستایی – ایرانیان) تامین حضورتان معرفی میگردند:
اجتماعی -نیروهای مسلح – کمیته امداد و سوپروایزر :روپوش سورمه ای ،مقنعه و شلوار سورمه ای
بانکها قراردادد دارد در صورت استفاده از
بیمه تکمیلی طبق قوانین بعد از تسویه حساب پرستار :روپوش سفید ،مقنعه و شلوار سورمه ای
رسیدی از پذیرش در خواست نمایید.
بهیار :روپوش سفید،مقنعه و شلوار سفید
 مراجعین محترم به دلیل تبعات قانونی لطفا ً
علت مراجعه و اطالعات شناسنامه ای را کمک بهیار :روپوش سفید ،مقنعه و شلوار خاکستری
اعالم فرمایید
نیروهای خدمات زن :مقنعه خاکستری،روپوش و شلوار
خاکستری
نیروهای خدمات مرد :روپوش و شلوار خاکستری

از آوردن هرگونه اشیا قیمتی و پول به بیمارستان جدا ً
خودداری کنید ،شما می توانید وسایل قیمتی خود را به
سوپروایزر تحویل داده و درقبال آن رسید دریافت
کنید.
ساعت مالقات هر روز  2-4عصر می باشد
خواهشمند است جهت حفظ آرامش خود و بیماران ،فقط
یک نفر در بیمارستان همراه بیمار باشد.
ساعت ترخیص بیماران از ساعات  12به بعد می باشد
.کپی شناسنامه و کارت ملی بیمار هنگام ترخیص
مورد نیاز است.
پرداخت هرگونه وجه تحت هر عنوان به هر فرد غیر
از هزینه صورتحساب که به بانک پرداخت می شود
،ممنوع بوده و در صورت وجود مراتب را به تلفن
 43319306اطالع دهید
از کلیه بیماران و همراهیان درخواست میشود نسبت به
حفظ اموال عمومی کوشا باشند (از کشیدن نقاشی و یا
نوشتن هر مطلبی برروی دیوارها جدا ً خودداری
فرمایید)
با توجه به تاکید دین مبین اسالم تقاضا میشود نسبت به
رعایت حجاب اسالمی اهتمام الزم به عمل آید

نمازخانه جهت اقامه نماز ،همراهان محترم در حیاط
بیمارستان جنب داروخانه واقع می باشد
ترالی احکام شرعی جهت استفاده بیمارن در ورودی
هر بخش قرار دارد
جهت دریافت پاسخ سواالت شرعی با ; کارشناسان
دفتر امام جمعه  43313131تماس حاصل فرمایید
جهت آشنایی با مسایل شرعی (وضو -نماز در بیماری
و ...از پمفلتهای موجود در بخش استفاده نمایید.
بهداشت
برای پیشگیری از بیماریهای تنفسی از جمله آنفلوآنزا
و ...آداب سرفه و عطسه کردن را رعایت
فرمایید(دستمال کاغذی یا آرنج دست را جلوی دهان و
بینی خود قرار دهید)

این ظروف را بعد از استفاده بیمار در چاهک توالت تخلیه
نموده و در جای مخصوص خود قرار دهید تا خشک شوند
سایر نکات
در صورت داشتن عمل جراحی،قبل از انتقال بیمار به اتاق
عمل تمام زیورآالت و وسایل فلزی بیمار را خارج نمایید
به منظور کنترل عفونت از تجمع در پشت در بخشهای
ویژه سی سی یو و آی سی یو و اصرار برای مالقات
بیمار خود بپرهیزد
در صورتیکه بیمار شما دارای بیماریهای (دیابت –فشار
خون –قلبی –صرع-روانی – کلیوی ) می باشد یا داروی
خاصی استفاده می نماید حتما ً پزشکان و پرستاران رادر
این ارتباط مطلع نمایید
از دادن هر گونه دارو و درمان خودسرانه بیمار و بدون
دستور پزشک خودداری نمایید
از انداختن آب دهان و بینی خود در کف سالن ها و محوطه
بیمارستان جدا ً خودداری فرمایید
از انداختن هر گونه زباله در چاهک توالت و دستشویی
خودداری فرمایید و دستگیره فالش تانک را بکشید
جهت پیشگیری از احتمال انتقال آلودگی هنگام ترخیص
بهتر است لباسهای بیمارستانی را با خود به منزل نبرید.

برای شستشوهای دستها جهت جلوگیری از آلودگیها
بهتر است با صابون مایع انجام شود و زمان آن  15تا
 30ثانیه طول بکشد پس از استفاده یا جابجایی لگن و -در هنگام خواب نرده های اطراف تخت بیمار را باال
لوله ادراری حتما ً دستها باید شسته شود حتی اگر به بکشید
ظاهر ظروف تمیز باشند .
******

دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
بیمارستان امام خمینی(ره) جیرفت
کمیته اخالق پزشکی و موازین شرعی بیمارستان
امام خمینی (ره)

