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کلیه پرداختی ها از طریق صندوق انجام می گیرد .چنانچه  -91

افرادی داخل بیمارستان مبادرت به فروش دارو وتجهیزات نمایند 

، مجرم محسوب می شوند وبیماران مراتب را بهه مسه هو  هیه  

معاونت درمان تهمها   9911بیمارستان یا با سامانه پاسخگوئی 

 .حاصل نمایند

برای رسیدگی به شکایات به اتاق مددکاری  ویا سهایهت   –01

 مهراعهعهه  http://www.gums.ac.ir/imamhبیمارستان 

نمایند. مراععی  محترم می توانند به یکی از طرق زیر سهواتت 

 وشکایات خودرابه اطالع مس و ی  محترم برسانند.

 11999151100ا ف(تما  با شماره همراه بیمارستان 

)بدون نیاز به پیش کد مخابراتهی از  9911ب( تما  با شماره 

 طریق تلف  ثابت یا تلف  همراه بدون پرداخت هزینه(

 پ(مراععه به پایگاه اینترنتی: 

tahavol.behdasht.gov.ir  

)برای دریافت سوال ها 01119911ج( ارسال پیام کوتاه به شماره 

 ،نظرها وشکایات مردمی (.

چ(آدر  سایت آوای  سالمت)آموزش خود مراقبتی و 

 http://iec.behdasht.gov.irپیشگیری(

   11191195990ح(شماره تما  واحد سالمت همگانی و بیمار:

  19599505199-5190خ(شماره تلف  تما  با بیمارستان 

 می باشد. 099-095می باشد.شماره داخلی اطفال 

 کروکی بخش اطفال

   
   
   
   

     
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گیالن 

 بیمارستان امام خمینی صومعه سرا             

      

 آشنایی با بخش اطفال          

 کلیه بیماران بخش کودکانگروه هدف : 

زیر نظرواحد آموزش سالمت با همکاری واحد   

 آموزشی  بیمارستان امام خمینی)ره( صومعه سرا

 9511مرداد 
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 به نام خدا

 مدد عوی گرامی

ضم  خوش آمدگویی و با آرزوی سالمتی و بههبهودی ههمهه 

بیماران و به منظور تامی  آسایش عسمی و روحی بیماران شما 

در مد ت کوتاهی که در ایه  بهیهمهارسهتهان حیهورداریهد 

خواهشمندیم با رعایت موارد زیر ما را در تامی  و حفظ شرایط 

 مطلوب تر در برای   ارائه خدمت به بیمارتان یاری فرمایید.

پرستار کودک شما، از ابتدای شیفت  مشخص و بهه شهمها  -9

معرفی می شود و مس ول کار با ینی و آموزش به بیمار  شما می 

باشد.اگر شما در ارتباط با بیماری فرزنهد تهان یها روشهههای 

تشخیصی  و درمانی س وال دارید از پزشک یا پرستارتان بپرسید 

 و از آنها بخواهید به زبان ساده برای شما توضیح دهند

دستبند  شناسایی  برای  روند درمان شما مهم بوده و در -  -0

صورت صدمه دیدن آن را دور نیندازید و پرستار خود را مطلع 

 نمایید.

سیستم احیار پرستار در باتی هر تخت موعود می بهاشهد   -5

که  در صورت نیاز با فشار دادن دکمه سبز و به صدا در آمدن 

 زنگ،  پرستار در با ی  بیمار حاضر می شود .

 اتاق می باشد. 91تخت و  09بخش کودکان و نوزادان دارای-9

بخش اطفال دارای یخچال، سیستم گرمایشی و سر مایشی و -9

 تلویزیون است،که در صورت تمایل برای استفاده از آن 

 می توانید از پرستار بخش کنترل مربوطه را دریافت نمایید.

 

در سمت راست ورودی بخش سرویس بهداشتی و حمام   واتاق -0

 استراحت مادران شیرده واقع است.

همه اتاق ها مجهز به چراغ خواب هستند .و تخت های بهیهمهار -1

 مجهز به نرده محافظ می باشند.

سطل زبا ه زرد برای زبا ه های عفونی و سطل آبی برای زبها هه -1

های غیر عفونی)پاکت آب میوه ، دستمال کهاغه ی و ..... مهی 

باشد.از گ اشت  پالستیک مشکی در یخچال خودداری نمایهیهد.و 

داخل یخچال شیر مادر هیچ وسیله ای گ اشته نشود.پوشک بچه در 

سطل زبا ه دستشویی که به همی  منظور گ اشته شده است ریخته 

 شود. 

حیور همراه در بخش  با رعایت مقررات  و صرفا با داشهته   -1

 کارت همراه امکان پ یر می باشد.

بدهی است نیاز به همراه توسط سرپرستار بخش اعهالم مهی  -91

 گردد.

بعد از ظهر می  9ا ی  0روز های مالقات همه روزه از ساعت  -99

باشد.در غیر از روز های مالقات از حیور در بخش عهت مالقات 

 بیمار خودداری نمایید.

تجمع ویزیت بیماران توسط پزشک هر صبح انجام می شود،از -90

 در اتاق ها در ساعت ویزیت بیمار خودداری نمایید.

ظهر       90صبح نهار ساعت 0-1ساعت سرو غ ا: صبحانه ساعت -95

 شب می باشد.به هیچ عنوان داخل اتاق نوزادان غ ا میل  0-1شام 

نکنید، در رابطه با رژیم غ ایی مددعو از پرستار بخش س وال کنید 

 و از دادن مواد غ ایی خارج از رژیم مددعو خودداری کنید.

برای داشت  یک محیط آرام موظفید که مهالقهاتهههای خهود، -99

 استفاده از تلف  همراه،تلویزیون،تمپهایی که ممک  است 

موعب آزار دیگران شود را محدود کنید از استعمال دخهانهیهات 

اعتناب نمایید.حتما نرده های تخت را برای حفاظت از کهودک 

د بند خود بات بکشید.داخل اتاق نوزادان حتما گان هایی که توسط 

خدمات بخش به شما داده می شود بپوشید و هنگام خروج از اتاق 

 آن را در آورید.

درب خروج اضطراری در موارد بهحهران در ابهتهدای درب  -99

 ورودی است)فلشهای راهنما در راهرو نصب شده است(.

برای آگاهی از حقوق خود به عنوان بیمار یا همراه ،تابهلهوی  -90

 منشور حقوق بیمار در ابتدای ورودی بخش نصب شده است.

شما موظف به پرداخت صورتحساب بیمارستان بها مهعهرفهی -91

سازمان بیمه ای خود میباشید در صورتی که نسبت به صورتحساب 

خود سوا ی دارید حق دارید بپرسید.  یست هزینه های بیمارستهان 

 داخل راهرو نصب می باشد.

اطالعات مربوط به بیمه ومدارک مورد نیاز  برای ترخیص را -91

می توانید از منشی بخش سوال فرمایید. دفترچه بیمار را به ههمهراه 

داشته باشید.ماموری  بیمه های درمانی هر روز صبح برای تایهیهیهد 

دفترچه ها در بخش حیور می یابند. طهفها بهرای عهلهوگهیهریهاز 

بروزمشکالت بعدی دفترچه بیمه را به بخش تحویل دهید..بیمارانی 

که دفترچه روستایی دارند واز پزشک خانواده  به بیمارستان ارعاع  

% از 91% وبیماران تحت پوشش سایر بیمه ها 0داده می شوند فقط 

 کل هزینه را پرداخت می نمایند.


