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مراجعین محترم می توانند به یکی از طرق زیر سواالت و شکایات  -52

 خود را به اطالع مسئولین برسانند:برای رسیدگی به شکایات:

 : و یا سایت بیمارستان 52الف( به اتاق 

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

  02772051150ب( تماس با شماره همراه بیمارستان 

( بدون نیاز به پیش کد مخابراتی از طریق تلفن 720پ( تماس با شماره )

 ثابت یا همراه و بدون نیازبه پرداخت هزینه تماس.

 توجه:

، یاا باا  tahavol.behdasht.gov.irت (پایگاه اینترنتی 

) برای دریافت سواالت، نظرات و  5000720ارسال پیام کوتاه به شماره 

شکایات مردمی( ارتباط برقرار نمایند. درصورت دریافت هاروجا ای 

 تماس گرفته شود. 720توسط پزشک با سامانه 

 07511555017-07511555015ث( شماره تلفن بیمارستان:  

 02020125710ج( شماره تماس واحد آموزش سالمت: 

 

 

 

 
   
   
    

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات ب داشتی گیالن   
   بیمارستان امام خمینی )ره( صومعه سرا               

 جراحی مردان -آشنایی با بخش داخلی 

 مددجویان بستری در بخش مردانگروه هدف: 

زیر نظر واحد آموزش سالمت با همکاری واحد 
 آموزشی بیمارستان امام خمینی )ره( صومعه سرا 

 7522مرداد 

 لباس فرم پرسنل پرستاری: 

سرپرستار : روپوش سورمه ای با یک ردیف نوار روی آستین، مقنعه و 

 شلوار سورمه ای

پرستار: مقنعه و شلوار سورمه ای، روپوش سفید با یک ردیف نوار روی 

 آستین

 ب یار: روپوش، مقنعه و شلوار سفیدرنگ
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 به نام خدا

 مددجوی گرامی

با سالم و آرزوی سالمتی و ب بودی همه بیماران و به منظور تامایان  

آسایش جسمی و روانی بیمار در مدت کوتاهی که درایان باخاش 

حضور دارید خواهشمندیم با رعایت موارد زیر ما را در تامین و حفظ 

 ارایه خدمت، به بیمارستان یاری فرمایید. برایشرایط مطلوب تر 

پرستار  شما، از ابتدای شیفت مشخص و به شما معرفی می شود و  -7

مسئول کار بالینی و آموزش به بیمار  شما می باشد.اگر شما در ارتباط 

با بیماری فرزند تان یا روش ای تشخیصی  و درمانی سئوال دارید از 

پزشک یا پرستارتان بپرسید و از آن ا بخواهید به زبان ساده برای شما 

 توضیح دهند.

در برای  روند درمان شما م ام باوده  ودستبند شناسایی بیمار -5

واحد پذیرش به همراه پرونده به بیمار داده می شود که روی مچ 

دست چپ بیمار بسته می شود و تا هنگام ترخیص بایاماار از 

و در صورت صدمه دیدن ،آن بیمارستان باید روی دست بیمارباشد 

 را دور نیندازید و پرستار خود را مطلع نمایید.

تخت بستری می  52اتاق و  1جراحی مردان دارای  -بخش داخلی -5

 باشد.

در هر اتاق امکاناتی مثل یخچال، گیرناده دیاتایاتاال، وساایال  -1

گرمایشی و سرمایشی، قرار داده شده است. در حفظ و مراقبت از آن ا 

 کوشا باشید و نظافت اتاق ها را رعایت نمایید.

 از گذاشتن پالستیک مشکی در یخچال خودداری فرمایید. -2

 

سیستم احضار پرستار در باالی هر تخت موجود می بااشاد کاه  در  -0

صورت نیاز با فشار دادن دکمه سبز و به صدا در آمدن زنگ،  پرستار در 

بالین بیمار حاضر می شود و برای قطع زنگ، دکمه قرمز را فشار دهید. در 

ضمن این سیستم در دستشویی نیز نصب می باشد که با کشیدن بند، سیستم 

 فعال شده  و به صدا در می آید.

سطل زباله زرد موجود در بخش برای زباله های عفونی ) سرنگ، ست  -1

سرم، وسایل پانسمان و .....( است و از ریختن زباله های دیاگار در آن 

 .خودداری کنید

سطل زباله آبی برای زباله های غیرعفونی) پاکت آبمیاوه، دساتاماال  -8

 کاغذی و ...( می  باشد.

 سرویس ب داشتی و حمام در وسط بخش، سمت چپ قرار د.ارد. -2

حضور همراه در بخش با رعایت مقررات و صرفا با داشتان کاارت  -70

 شب می باشد. 2همراه امکانپذیر استو حضور همراه زن تا 

عصر است، در غیر این سااعات از  1تا  5مالقات هرروز از ساعت  -77

 حضور در بخش برای مالقات، خودداری کنید.

ویزیت بیماران توسط پزشک معالج هرروز صبح انتام می شود، از  -75

 تتمع در اتاق ها در ساعات ویزیت پزشکان خودداری کنید.

در بیماران دچار کاهش سطح هوشیاری نرد های کنار تخات بارای  -75

حفاظت از بیمار همواره باالباشد و برای کلیه بیماران در هنگام خواب و 

 استراحت و در طول شب نرده های کنار تخت باال باشد.

دررابطه با رژیم غذایی مددجویان از پرستار بخش سوال کنید و از  -71

 دادن مواد غذایی خارج از رژیم غذایی مددجو خودداری کنید.

 عصر 1تا  0، شام 75، ناهار 1تا  0ساعت سرو غذا: صبحانه  -72

برای آگاهی از حقوق خود به عنوان بیمار یا همراه تابلوی منشاور  -70
 حقوق بیمار در راهروی بخش نصب شده، مطالعه فرمایید.

شما نسبت به دادن اطالعات در زمینه ی تاریخچه پزشکی خودتان  -71
 که برای درمان الزم می باشد، مسئول می باشید.

شما باید پزشک معالج خود را از هرگونه تغییری در سالمتی خود  -72
آگاه سازید و موظفید در مراقبت مستمر خود بعد از ترک بیماارساتاان 

 مشارکت داشته باشید.

برای داشتن محیطی آرام، شما موظفیدکه در ساعت مالقات خود،  -72
استفاده از تلفن همراه، تلویزیون، المپ هایی که ممکن است ماوجاب 
 آزار دیگران شود را محدود کنید و از استعمال دخانیات اجتناب نمایید.

دوعدد  فتوکپی از صفحه اول دفترچه بیمه و کارت ملی یا شناسنامه  –50
خود را تحویل منشی بخش یا پرستار مسئول شیفت دهید. در راساتاای 
طرح تحول سالمت، بیمارانی که با دفترچه روستایی و با رعایت سیستم 

% و بیماران تحت پوشش سایر 0ارجاع ) پزشک خانواده( بستری شوند، 
% کل هزینه را پرداخت می نمایند. چنانچه مددجویی دفترچه 70بیمه ها 

نداشت با گرفتن برگه بستری از منشی بخش و رفتن به پیشخوان هاای 
پست، اقدام به ت یه دفترچه بیمه نماید.در ضمن بیماران تصادفیحتما اقدام 

 به ت یه کروکی قبل از ترخیص نمایند.

حضور پزشکان متخصص در زمینه های بی وشی، جراحی، داخلی  -57
 ساعته در بیمارستان. 51زنان و زایمان و ... به صورت 

ساعات مقیمی پزشکان متخصص در روزهای غیرتعطیل از ساعت  -55
صبح روز بعد می  2صبح تا  2صبح فردا و در روزهای تعطیل از  2تا  71

 باشد.

در مواقع لزوم انتقال بیمار به بیمارستان های رازی، پورسیاناا و ... -51
و ...،  با آمبوالنس بیمارستان  اناتاام مای  CT.scan, MRIبرای
 شود.

 02020125710شماره تماس واحد سالمت : -52

 


