
 
 

 

 مذدجوی گرامی  

ى ضوي خَشاهدگَیی ٍ آرزٍی سالهتی ٍ بْبَدی ّوِ بیواراى ٍ بِ هٌظَر تاهیي آسایش جسوی ٍ رٍاًی بیوار در هدت کَتاّی کِ در ایي بیوارستا

 تر در جْت ارایِ خدهت بِ بیوارستاى یاری ًوایید.خَاّشوٌدین با رعایت هَارد زیر ها را در تاهیي ٍ حفظ شرایط هطلَبحضَر دارید 
 وبت هی ثبضذ.   10اًىَثبتَس ٍ   7تخت ثستشی ٍ   15اتبق ٍ    7( ثخص اعفبل داسای   1
یتبل، ٍسبیل گشهبیطی ٍ سشهبیطی لشاس دادُ ضذُ است . دس حفظ ٍ هشالجت اص آًْب وَضب ثبضیذ ٍ ًظبفت اتبلْب سا د( دس ّش اتبق اهىبًبتی هثل تلَیضیَى، گیشًذُ دی 2

 سػبیت ًوبییذ. 
 ه هطىی دس یخچبل خَدداسی ًوبییذ.  ( اص گزاضتي پالستی3
وِ تَسظ خذهبت ثخص ثِ ضوب دادُ هی ضَد ثپَضیذ ٍ ٌّگبم خشٍج اص  ( ثخص اعفبل داسای اتبق استشاحت هبدساى ضیشدُ هی ثبضذ. داخل اتبق ًَصاداى حتوبً گبى ّبی4

 اتبق آى سا دس آٍسیذ. 
 اسی ًوبییذ. ( سغل صثبلِ صسد دس ساّشٍ خْت صثبلِ ّبی ػفًَی ) سشًگ، ست سشم ، ٍسبیل پبًسوبى ٍ ... ( است ٍ اص سیختي صثبلِ ّبی دیگش  دس آى خَدد5
 ش ػفًَی ) پبوت آثویَُ ، دستوبل وبغزی ...( هی ثبضذ.( سغح صثبلِ آثی خْت صثبلِ ّبی غی 6
 ( سشٍیس ثْذاضتی ٍ حوبم دس ٍسٍدی  ثخص سوت ساست لشاس داسد.  7 

 ( دس ثذٍ ٍسٍد سبن ثْذاضتی وِ ضبهل لجبس ، لیَاى ، دسخِ حشاست ، دهپبیی ... هی ثبضذ تحَیل ثیوبس دادُ هی ضَد.  8
 ات ٍ غشفبً ثب داضتي وبست ّوشاُ اهىبى پزیش هی ثبضذ ٍ حضَس ّوشاُ هشد اویذاً هوٌَع هی ثبضذ. ( حضَس ّوشاُ دس ثخص ثب سػبیت همشس 9
 ثؼذ اص ظْش هی ثبضذ. دس غیش ایي سبػت اص حضَس دس ثخص خْت هاللبت خَدداسی ًوبییذ.   4تب  2( هاللبت ّش سٍص اص سبػت   10
 هی ضَد، اص تدوغ دس اتبق ّب دس سبػت ٍیضیت خَدداسی ًوبییذ. ( ٍیضیت ثیوبساى تَسظ پضضه هؼبلح ّش سٍص غجح اًدبم 11
س عَل ضت ًشدُ وٌبس ( دس ثیوبساى دچبس وبّص سغح َّضیبسی ًشدُ وٌبس تخت خْت حفبظت اص ثیوبس ّوَاسُ ثبال ثبضذ ٍ ثشای ولیِ ثیوبساى دس ٌّگبم استشاحت ٍ د12

 تخت ثبال ثبضذ. 
 اص پشستبس ثخص سَال وٌیذ ٍ اص دادى هَاد غزایی خبسج اص سطین غزایی هذدخَ خَدداسی وٌیذ.  (  دس ساثغِ ثب سطین غزایی هذدخَیبى13
 ػػش  7تب  6ظْش . ضبم   12. ًْبس  7تب  6(  سبػت سشٍ غزا: غجحبًِ  14
 بلؼِ ًوبییذ. ( خْت آگبّی اص حمَق خَد ثِ ػٌَاى ثیوبس یب ّوشاُ ، تبثلَی هٌطَس حمَق ثیوبس دس ساّشٍی ثخص ًػت ضذُ سا هغ15
 ٍش ّبی تطخیػی ٍ( اگش ثیوبسی یب سٍش دسهبًی ٍ تطخیػی خَد سا دسن ًوی وٌیذ اص پضضه یب پشستبس یب سبیش هتخػػبى ثپشسیذ. پضضه ٍ پشستبس دس ساثغِ ثب س16

 ی ثیوبسی ضوب اعالػبت وبهل سا دس اختیبس ضوب لشاس هی دّذ. ًدسهب
 تبسیخچِ پضضىی خَدتبى وِ ثشای دسهبًتبى الصم هی ثبضذ هسئَل هی ثبضیذ.  ( ضوب ًسجت ثِ دادى اعالػبت دس صهی17ٌِ
، دس س ًضد خَد یب ثِ ّوشاُ خَد سپشدُخَاّطوٌذ است دس خػَظ ًگْذاسی ٍ حفظ اهَال ضخػی خَد اص لجیل ٍخِ ًمذ ، تلفي ّوشاُ ٍ ... دلت وبفی ثؼول آٍسدُ ٍ د(18

 یوبسستبى ًوی ثبضذ. غَت هفمَد ضذى ّیچگًَِ هسئَلیتی ثش ػْذُ ث
 وت داضتِ ثبضیذ.( ضوب ثبیذ پضضه هؼبلح خَد سا اص ّشگًَِ تغییشی دس سالهتی خَد آگبُ سبصیذ ٍ هَظفیذ دس هشالجت هستوش خَد ثؼذ اص تشن ثیوبسستبى هطبس19
الهپْبی وِ هوىي است هَخت آصاس دیگشاى ضَد سا هحذٍد وٌیذ ٍ اص ّبی خَد، استفبدُ اص تلفي ّوشاُ، تلَیضیَى، ( ثشای داضتي هحیغی آسام، ضوب هَظفیذ وِ هاللبت20

 استؼوبل دخبًیبت اختٌبة ًوبییذ.
 استفبدُ دس هَاسد ثحشاى هی ثبضذ.  هشداى بی ثخص خْتی دس اًتْ(  ساّشٍی اضغشاس21
ی عشح تحَل سالهت ثیوبساًی وِ ثب دفتشچِ سٍستبیی ٍ ثب سػبیت هسئَل ضیفت دادُ ضَد دس ساستب پشستبسّبی ثیوبساى دس ثذٍ ٍسٍد تحَیل هٌطی ثخص یب ( دفتشچ22ِ

 % ول ّضیٌِ سا پشداخت هی ًوبیٌذ. 6% ٍ ثیوبساى تحت پَضص سبیش ثیوِ ّب 3سیستن اسخبع ) پضضه خبًَادُ ( ثستشی ضًَذ فمظ 
َل ثخص هشاخؼِ وشدُ تب پس اص عی هشاحل لبًًَی اص عشیك ٍاحذهذاسن ه ٍ ... ( ثِ هسئیدس غَست ًیبص ثِ دسیبفت اعالػبت پضضىی خَد ) ًتیدِ تستْبی پبساولیٌ( 23

 پضضىی تػَیش )وپی ( اعالػبت پشًٍذُ دس اختیبس ضوب لشاس گیشد. 
 ًجبیذ خشیذاسی ًوبیٌذ ٍ ثیوبسستبى هلضم ثِ تْیِ ولیِ داسٍّب ٍ تدْیضات پضضىی هی ثبضذ.  ( ثیوبساى ّیچ داسٍ ٍ تدْیضات هػشفی سا24
( هشاخؼِ ًوَدُ ٍ هطىل خَد 56ت داضتي ّشگًَِ اًتمبد یب ضىبیت هی تَاًذ عجك فشایٌذ سسیذگی ثِ ضىبیت ، ثِ ٍاحذ سسیذگی ثِ ضىبیت ) عجمِ دٍم اتبق دس غَس (25

 ثِ غَست هىتَة یب ثذٍى روش ًبم اػالم ًوَدُ تب دس اسشع ٍلت تَسظ هسئَلیي ثیوبسستبى هَسد سسیذگی لشاس گیشد.   سا
 حبضش ّستٌذ.سبػتِ دس ثیوبسستبى  24هتخػع دس صهیٌِ عت اٍسطاًس ، ثی َّضی ، خشاحی ، داخلی ، صًبى ٍ صایوبى ٍ ... ثِ غَست  ( پضضىبى 26
 غجح سٍص ثؼذ هی ثبضذ. 8غجح تب  8غجح فشدا ٍ دس سٍصّبی تؼغیل اص   8الی  14( سبػت همیوی پضضىبى هتخػع دس سٍصّبی غیش تؼغیل اص سبػت  27
 ثب آهجَالًس ثیوبسستبى ٍ ثِ غَست سایگبى اًدبم هی گیشد.  MRI  ٍ  CT( دس هَالغ لضٍم اًتمبل ثیوبس ثِ ثیوبسستبًْبی ساصی ٍ پَسسیٌب خْت 28
هشاخؼِ ًوبییذ. هشاخؼیي هحتشم هی تَاًذ ثِ یىی اص عشق صیش http\\imamh.gums.ac.irl  ٍ یب ثِ سبیت ثیوبسستبى 28خْت سسیذگی ثِ ضىبیبت ثِ اتبق  (29

 سَاالت ٍ ضىبیبت خَد سا ثِ اعالع هسئَلیي ثشسبًٌذ. 
یٌِ ) ثذٍى ًیبص ثِ پیص وذ هخبثشاتی اص عشیك تلفي ثبثت یب ّوشاُ ثذٍى ًیبص ثِ پشداخت ّض 1590توبس ثب ضوبسُ   ـ  09115037726توبس ثب ضوبسُ ّوشاُ ثیوبسستبى   (30

 توبس ( 
، ضَاثظ ٍ ّضیٌِ ای لبثل پیص ثیٌی ، ثیوِ ّبی عشف لشاس داد ثیوبسستبى ٍ ضَاثظ آى ، ّوچٌیي سیستن ّبی غِ ثب خذهبت دسهبًی ٍ غیش دسهبًیثیوبسستبى دس ساث (31

 حوبیتی اعالػبت الصم سا دس اختیبس ضوب لشاس هی دّذ. 
 توجه  : 

ٍ تدْیضات ًوبیٌذ هدشم هحسَة ضذُ ٍ ثیوبساى هشاتت سا  ٍگیشد ٍ چٌبى چِ افشادی دس داخل ثیوبسستبى هجبدست ثِ فشٍش داسولیِ پشداختی اص عشیك غٌذٍق اًدبم هی 
 20001590 پیبم وَتبُ ثِ ضوبسُ یب ثب اسسبل  Toharol.behdasht.gor. irهؼبًٍت دسهبى توبس حبغل ًوبیٌذ یب ثب پبیگبُ ایٌتشًتی  1590ثِ هسئَلیي گضاسش یب ثب سبهبًِ  

 توبس گشفتِ ضَد.  1690خْت دسیبفت سَاالت . ًظشات ٍ ضىبیبت هشدهی( استجبط ثشلشاس ًوبیٌذ. دس غَست دسیبفت ّش ٍخْی تَسظ پضضه ثب سبهبًِ )
دُ ضَد ٍ چٌبًچِ هذدخَی دس ضوي دس ٌّگبم ثستشی ضذى حتوبً دٍ ػذد فتَوپی اص غفحِ اٍل دفتشچِ ثیوِ ٍ وبست هلی یب ضٌبسٌبهِ ثیوبس تحَیل هٌطی ثخص دا

 دفتشچِ ثیوِ ًذاضت ثب گشفتي ثشگِ ثستشی اص هٌطی ثخص ٍ سفتي ثِ پیطخَاى ّبی پست الذام ثِ تْیِ دفتشچِ ثیوِ ًوبییذ . 
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