قًاویه ي مقررات بیمارستان کًدکان بىدرعباس
اس آودا که اودام امىر درماوی ؿسیر و کامل هز بیمار ویاس به سمان و اودام بزرطی های تؼخیـی و مذاخالت السم را دارد اوتظار می رود که در طىل مذت بظتزی ؿبز و تسمل خىد را افشایغ دهیذ تا رووذ اودام امىر تؼخیـی  -درماوی بـىرت کامل و ؿسیر به اودام بزطذ و پشػک مؼالح،کادر درماوی و تؼخیـی ایه بیمارطتان ویش تمامی تالع خىد را به اودام خىاهىذ رطاویذ تا رووذ بهبىد ػما بیماران
ػشیش با تىخه به امکاوات و تىاومىذی های مىخىد و با رضایتمىذی کامل ػما به اودام بزطذ.
ً
 -1لطفا خهت تؼکیل پزووذه در هىگام بظتزی ،مذارک السم ػامل دفتزچه بیمه و فتىکپی دفتزچه  ،کارت بیمه تکمیلی ( در ؿىرت داػته بیمه تکمیلی) ،دطتىر بظتزی پشػک مؼالح ،کارت ػىاطائی مؼتبز تزخیسا ػى اطىامه یا کارت ملی ،اؿل آسمایؼات و رادیىگزافی های اودام ػذه لبلی را به همزاه داػته باػیذ .در ؿىرتی که تست پىػغ هیچ بیمه ای ومی باػیذ اس مىؼی بخغ یا مذدکار راهىمایی های السم
را دریافت ومائیذ.
 -2زضىر ولی لاوىوی (پذر یا خذ پذری) بزای اودام امىر درماوی بیماران سیز 18طال ضزوری اطت.
 -3دفتزچه بیمه بیمار ،خهت تاییذ ومایىذه بیمه بز بالیه بیمار وگهذاری ػىد.
 -4لبل اس ورود به بخغ بظتزی و ویش در مذت سمان بظتزی ،کلیه سیىر آالت و اػیاء لیمتی ،تلفه همزاه و متؼلك به بیمار ...را تسىیل یکی اس همزاهان مىرد اػتماد خىد بذهیذ .بذیهی اطت در ؿىرت مفمىد ػذن هز یک اس امىال متؼلك به بیمار ،بیمارطتان هیچگىوه تؼهذی وظبت به خبزان خظارت امىال ػما را نخواهذ داػت.
 -5تاریخ و دطتىر بظتزی پشػک مؼالح بز روی وظخه ،به مىشله وخىد تخت خالی در بخغ مزبىطه وبىده و در مىاردی ممکه اطت به دلیل کمبىد تخت ،بظتزی بیمار در بخغ بزای مذت کىتاهی به تؼىیك اودامذ ولی طؼی خىاهذ ػذ که بیمار در همان تاریخ و بززظب اولىیت و با رػایت وىبت طایز بیماران بظتزی گزدد.
 -6باتىخه به ایىکه کؼیذن طیگار مىدز به آطیب به بذن ػما و بیماران و مزاخؼیه می گزدد کؼیذن طیگار و للیان در کل بیمارطتان ممىىع می باػذ.
 - -7در هىگام ماللات اس وؼظته روی تخت بیمار ،آوردن مىاد غذائی فاطذ ػذوی ،سیزاوذاس و وطائل اضافی خىدداری وماییذ.
 -8طاػات تىسیغ غذای بیمار در طه وػذه اؿلی و میان وػذه به ػزذ سیل می باػذ:
صبحانه ()0338-8338

میان وعذه ی اول()9338-18

ناهار()11-13338

میان وعذه ی دوم()10-10338

شام()19338-38338

آب خىع در بخغ مىخىد می باػذ در ؿىرت ػذم وخىد آب خىع در بخغ ،می تىاویذ اس بىفه ی بیمارطتان آب خىع تهیه وماییذ.
 -9کلیه ی همزاهان در ؿىرت هز گىوه خزوج اس بخغ مزاتب را به پزطتار اطالع ومایىذ.
-11طاػات ماللات در کلیه بخؼها همه روسه اس طاػت  13338الی 13338می باػذ پض لطفا خهت رػایت زمىق بیماران ،اکیذا در غیز اس طاػات ماللات درخىاطت ورود به بخغ را وذاػته باػیذ بذیهی اطت همکاران مستزم وازذ اوتظامات به مىظىر رفاه زال بیمار ػما و طایز بیماران ملشم به خلىگیزی اس ورود ػما به بخغ در طاػات غیز ماللات می باػىذ ( .محذودیت ورود کودکان)
-11تؼىیض همزاه در ػیفت های مختلف به ػزذ سیز می باػذ:
ػیفت ؿبر لبل اس طاػت  8و یا بعذ از ساعت  13می باػذ.
ػیفت ػـز تىها بؼذ اس هماهىگی با مظئىل بخغ و وگهباوی امکان پذیز می باػذ
ػیفت ػب بؼذ اس هماهىگی با مظئىل بخغ و وگهباوی و زذاکثز تا لبل اس طاػت  22ػب ؿىرت پذیزد.
-12در طاػات ویشیت یؼىی اس طاػت  8صبح الی  13ظهز تؼىیض همزاه و ماللات اکیذا ممىىع می باػذ.
-13اس طاػت  22زضىر همزاه مزد در بخغ های بظتزی اکیذا ممىىع می باػذ.
-14در بخغ های ویژه( NICU ،PICUو اوکىلىژی) ماللات ممىىع بىده و هز گىوه زضىر همزاه طبك وظز کادر درماوی خىاهذ بىد.
-15در بخغ های ویژه( ،) NICU،PICUبظتگان درخه یک بیمار می تىاوىذ در ؿىرت داػته هز گىوه طىال در خـىؽ بیماری یا رووذ بهبىدی بیمار اس پشػک مؼالح ،در طاػات ویشیت  9:30-10:30ؿبر و پض اس هماهىگی با اوتظامات به بخغ ویژه مزاخؼه ومایىذ.
 -13بذلیل احتمال سقوط بیمار از تخت در تمام ساعات شبانه روز نرده تخت را باال بکشیذ و در زمان ترک بیمار حتی به مذت کوتاه حتما به پرستار اطالع دهیذ.
-17در ؿىرت بزوس هزگىوه ػکایت اس افزاد یا کادر درماوی ضمه رػایت ممزرات و زفظ خىوظزدی می تىاویذ وظزات خىد را به ؿىرت کتبی ثبت ومىده و بزگه را در ؿىذوق رطیذگی به ػکایات بیىذاسیذ و یا در ػیفت ؿبر به مظىل رطیذگی به ػکایات بیمارطتان و در طاػات غیز اداری به دفتز طىپزوایشر تسىیل وماییذ ػکایت ػما در اطزع ولت پیگیزی و وتایح زاؿله به اطالع ػما خىاهذ رطیذ.
 -18 -1با تىخه به ایىکه پض اس ویشیت بیمار و اػالم تزخیؾ تىطط پشػک ،السم اطت الذامات درماوی درخىاطت ػذه تىطط پشػک مؼالح تکمیل ػذه ،داروهای بیماران تسىیل و ویش پزووذه بیمار تکمیل گزدد  ،اودام تزخیؾ و ارطال پزووذه اس بخغ بظتزی همه روسه اس طاػت  14به بؼذ امکان پذیز خىاهذ بىد لذا خىاهؼمىذ اطت با ؿبز و ػکیبایی خىد ،ما را در اودام هز چه طزیؼتز فزایىذ
تزخیؾ یاری ومىده و اس مزاخؼه ی بی مىرد به وازذ تزخیؾ و  ...اکیذا خىدداری وماییذ.
 -19 -2مذارک مىرد ویاس خهت تزخیؾ بیمار به ػزذ سیز می باػذ:
وىسادان:کپی ؿفسه اول و دوم ػىاطىامه پذر و مادر(ػىاطىامه های لذیمی) یا کپی ؿفسه ی اول و طىم ػىاطىامه ی پذر و مادر (ػىاطىامه های خذیذ) ،کپی کارت خای پا ،کپی ؿفسه ی اول دفتزچه بیمه مادر.
کىدکان سیز دو طال :کپی ؿفسه اول دفتزچه همزاه با کپی کارت ػىاطایی پذر.کىدکان باالی دو طال :کپی دفتزچه که بایظتی زتما ػکض دار باػذ ،بزای تزخیؾ کفایت می کىذ.تىخه :
 زضىر ولی لاوىوی بیمار زیه تزخیؾ الشامی می باػذ. خهت اطتفاده اس بیمه تکمیلی مذارک مزتبط به بیمه تکمیلی را در هىگام تزخیؾ تسىیل وازذ پذیزع وماییذ. -21 -3در ؿىرت ویاس به ادامه درمان یا اودام الذامات درماوی خاؽ ( با ؿالزذیذ پشػک مؼالح ) که امکان اودام آن در ایه بیمارطتان وب اػذ و بایظتی در طایز بیمارطتاوها به اودام بزطذ ،هماهىگی السم خهت اخذ پذیزع تىطط دفتز پزطتاری ؿىرت می گیزد و بیمار با آمبىالوض و کادر درماوی اػشام خىاهذ ػذ.
 -21 -4کلیه ی همزاهان ػشیش می تىاوىذ با اطتفاده اس امکاوات سیز مار را اس پیؼىهادات و اوتمادات طاسوذه ی خىد مطلغ طاسوذ.
آدرص وبظایت بیمارطتانwww.kdkh.hums.ac.ir :
ػماره تماص076-33666240-2 :
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