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برای داشتن یک محیط آرام ،شما موظفید که مالقاتهای خود،  -02

استفاده از تلفن همراه، تلویزیون ، المپهایی که ممکن است موجب 

آزار دیگران شود را محدود کنید و از استعمال دخاایایااد جادا 

 اجتناب کنید. 

کلیه داروها و تجهیزاد پزشکی در بیمارستان موجود می باشد  -02

 و ییازی به خریداری یمی باشد.

پزشکان متخصص در زمینه بیهوشی، جراحی، داخلی، زیاان و   -00

ساعته در بیمارستان  02زایمان و.. در صورد مقیم بودن به صورد 

 حضور دارید.

ساعت مقیمی پزشکان متخصص در روزهای غیر تعایایاز از  -02

 8صبح تا  8صبح فردا و در روزهای غیر تعییز از  8الی  22ساعت 

 صبح روز بعد می باشد.

در مواقع لزوم ایتقال بیمار به زایشگاه الزهرا ،ایان کاار باا   –02

 آمبوالیس  صورد می گیرد.

مراجعین محترم می توایند به یکی از راههای  زیر سواالد و  -02

 شکایاد خود را به اطالع مسئولین محترم برسایند:

 22222221100الف( تماس با شماره همراه بیمارستان 

و برای رسیادگای باه 222ب( تماس یا به صورد پیامک : شماره 

 0222222شکایاد 

       
 دایشگاه علوم پزشکی و خدماد بهداشتی گیال

 بیمارستان امام خمینی )ره( صومعه سرا 
 

 آموزش به بیمار در حین پذیرش در بخش زایمان

 

 کلیه بیماران بستری در بخش زایمان گروه هدف:

زیر یظر واحد آموزش سالمت همگایی و بیمار بیمارستان 

 امام خمینی )ره( صومعه سرا

 2228تیر 

پ( مراجعه به پایگاه اینتریتی 

tahavol.behdasht.gov.ir 

آدرس سایت آوای  سالمت)آموزش خود مراقبتی و 

 http://iec.behdasht.gov.irپیشگیری(:

ج(جهت رسیدگی به شکایاد به اتاق مددکاری و یا سایت بیمارستان 

http://www.gums.ac.ir/imamh.مراجعه یمایید 

چ( در صورد داشتن سوال یا مشکز در خصوص شیردهی و مشکالد 

 22220222210پس از زایمان با شماره تلفن زیر تماس بگیرید:

 می باشد 22202220و  22202222ح(شماره تلفن بیمارستان 
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 به یام خدا

 مددجوی گرامی

ضمن خوش آمدگویی و آرزوی سالمتی و بهبودی همه بیماران و به 

منظور تامین آسایش جسمی و روایی شما، در مدد کوتاهی که در 

این بیمارستان حضور دارید خواهشمندیم با رعایت موارد زیر ما را 

در تامین و حفظ شرایط میلوب تر در برای ارائه خدمت به بیماران 

 یاری یمایید.

مامای مسئول  شما از ابتدای شیفت تا پایان شیفت یک یفر است  -2

که از ابتدای شیفت مشخص و به شما معرفی می شود و مسئول کار 

 بالینی و آموزش به بیمار  شما می باشد.

در واحاد برای  روید درمان شما مهم بوده  ودستبند شناسایی بیمار -0

پذیرش به همراه پرویده به بیمار داده می شود که روی ما  دسات 

چپ بیمار بسته می شود و تا هنگام ترخیص بیمار از بیمارستان باید 

و در صورد صدمه دیدن ،آن را دور ییندازید و روی دست بیمارباشد 

 پرستار خود را میلع یمایید.

تخت بستری ، یک ااق پره  0اتاق پست پارتوم با  0بخش زایمان دارای -2

مجهز به حمام و سرویس  LDRاتاق  2اگالمپسی با یک تخت بستری و 

 بهداشتی می باشد.

در هر اتاق امکایاتی مایند یخچال، تلویزیون، وسایز گرمایشی و  -2

 سرمایشی قرار داده شده است که در صورد تمایز برای استفاده از 

عدد کپای از 0دو عدد فتوکپی از صفحه اول دفترچه بیمه و تحویز دهید.

 شناسنامه یا کارد ملی بیمار تحویز منشی بخش داده شود.

 یرده کنار تخت برای کلیه بیماران برای حفاظت از بیمار باال -22

 باشد . در صورد ییاز به کمک، از مامای مسئول خود ، کمک بخواهید.

در رابیه با رژیم غذایی بیماران از مامای بخش سوال کنید و از  -22

 دادن غذایی خارج از رژیم غذایی مددجو خودداری کنید.

سیستم احضار پرستار در باالی هر تخت موجود می بااشاد کاه  در   -22

صورد ییاز با فشار دادن دکمه سبز و به صدا در آمدن زیگ،  پرستاار در 

 بالین بیمار حاضر می شود .

 1تاا 0ظهر، شام  20صبح، یهار 1تا 0ساعت سرو غذا : صبحایه  -20

 عصر می باشد.

برای  آگاهی از حقوق خود به عنوان بیمار یا هماراه، تاابالاوی  -21

منشور حقوق بیمار که در راهروی بخش یصب شده است را میالعاه 

 یمایید.

اگر بیماری یا روش درمایی و تشخیصی خود را درک یمی کنید  -28

 از پزشک یا مامای مسئول شمایا سایر متخصصان بپرسید.

شما یسبت به دادن تاریخچه ی پزشکی خود برای درمایتان مورد  -22

ییاز می باشد، مسئول می باشید. وهر گویه تغییری در سالمتای خاود 

آگاه سازید و موظفید در مراقبت مستمر خود بعد از ترک بیمارستان 

 مشارکت داشته باشید.

آیها می توایید از مامای بخش کنترل وسیله مربوطه را دریافت یمایید. 

 در حفظ و مراقبت از آیها کوشا باشید و یظافت اتاق ها را رعایت کنید.

 از گذاشتن پالستیک مشکی در یخچال ها خودداری کنید. -2

سیز زباله زرد را که در راهروها می باشد، جهت زباله های عفویی -0

) مثز: سریگ، ست سرم، وسایز پایسمان، دستمال خویی و...( است و 

 از ریختن زباله های دیگر در آن خودداری کنید.

 سیز زباله آبی برای زباله های غیر عفویی ) مثز: پاکت  -1

 آبمیوه، دستمال کاغذی و...( می باشد.

 سرویس بهداشتی و حمام در وسط بخش و سمت چپ قرار دارد. -8

رعایت بهداشت فردی بیمار یظیر استفاده از لیوان، قاشق شخصی و  -2

 درجه حرارد الزامی می باشد.

حضور همراه در بخش با رعایت مقرراد و صرفا با داشتن کارد  -22

 همراه امکان پذیر می باشد.

می باشد بعداز ظهر  2الی  0روزهای مالقاد همه روزه از ساعت  -22

در غیر از ساعاد مالقاد  و ویزیت توسط پزشک از حضور در بخش 

 برای مالقاد بیمار خودداری یمایید.

دفترچه بیمار را به همراه داشته باشید. مامورین بیمه های درمایی  -20

هر روز صبح برای تایید دفترچه های بیمه در بخش حضور می یابند، 

 لیفا جهت جلوگیری از بروز مشکالد بعدی دفترچه بیمه را به بخش 


