
 

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

 بیمارستان حضرت امیرالمومنین)ع( خدابنده

 

 آشنایی با بیمارستان "

 "منین)ع( خدابندهحضرت امیرالمؤ

 

 واحد حقوق گیرندگان خدمت

 1400سال 

 

 

.بیمارستان امیر المومنین )ع( خدابندده دارا  بششدها  1

 ؛1:داخلی؛اطفال؛اورژانس؛نوزادان؛اتدددام عمدددی؛ راحی 

 2 راحددددددددددددددددددددددددددددددددددددی 

زنان؛رادیولوژ ؛آزمایشگاه؛داروخانه؛سددردخانه؛اخاخور  

 ؛  دیالیز می  باشد.ct scan؛مرکزicu؛

امام خمینی)ره(،  درخیابان بیمارستان .درمانگاه تشصصی2

 می باشد میدان شهدا، نبش کوچه مفتحپایینتر از 

.برنامه پزشکان بصورت ماهانه درسایت بیمارستان و ود 3

 دارد.

.سددددددددایت بیمارسددددددددتان بدددددددده آدر  4

zums.ac.ir/subdomain/amiralmomenin می باشد

.که آموزشها  الزم  هت بیماران به همراه برنامه پزشکان 

 در آن  آورده می شود.

:درزمدان بتدتر  مدرم "لطفا .بیماران وهمراهان گرامی5

را مطابق با شناسنامه وکارت ملدی کامدی  بیمارانپخیرش 

نمائید.)درصورتی که نام بیمار دارا  پتوند یا پیشوند مدی 

 باشد مرقوم مرمائید.(

تددامین  .بیمارسدتان امیددر المددومنین )ع(بددا بیمدده هددا 6

ا تماعی، سالمت، نیروهدا  متدلح، کمیتده امدداد امدام 

 قرارداد داردران، آتیه ساز حامظ و البرز خمینی)ره(، ای

. هت بیمارانی که نیاز به عمی  راحی دارندد وبده سدن 7

قانونی نرسیده اند حضور پدر یا قیم قدانونی بیمدار  هدت 

 مرم رضایت نامه الزامی می باشد.

.در صورتی که بیمار تحت پوشش بیمه می باشد دمتر چه 8

رت داشتن سوال در در صو بیمه خود را همراه داشته باشد.

مورد بیمه ها و هزینه ها  بیمارستان با متئول پدخیرش و 

 ترخیص صحبت مرمایید.

.متئولیت نگهدار  وسائی قیمتی درمددت بتدتر  بدر 9

در زمدان "اعهده خود بیمدار وهمدراهش مدی باشدد.لطف

پخیرش  وسائی قیمتی وپول نقدد خدود را تحویدی همدراه 

 نمائید.

بدا دسدتور  ایزوله ار دراتام ها .داشتن همراه برا  بیم10

  پزشک معالج امکان پخیر می باشد.

. هت حفظ شئونات اسالمی ؛رعایت طرح انطبام برا  بیمار 11

الزامی می باشد.)عدم حضور همراه مرد در اتام خانم ها ویا تدا 

 حد امکان  همراه خانم در اتام آقایان (

درسددالن اصددلی و بانددک رمدداه  .عددابر بانددک صددادرات12

باشدد یکدی روبدرو  اتدام  بیمارستان دو دسدتگاه مدی

 می باشد. ورود  داروخانه بیمارستانتریاژودیگر   

.داروخانه بیمارستان طرف راست درب اورژانس روبرو  13

 بانک قراردارد.

رسدنی در .بومه  هت تهیه لوازم مرا عین وبیمداران وپ14

 و ود دارد. طرف راست بشش ها  بتتر ورود  

مدی باشدد و نمداز .نماز خانه بیمارستان  درطبقده همکد  17

.همراهان  محترم می توانند  ماعت هر روز ظهر برگزار می شود

 هت انجام مرائض دینی از نمازخانه استفاده کنند.در ضدمن در 

بشش ها هم  انماز؛زیر انداز،مهر،قران،قبله نماو...و ود دارد که 

 می توانیداستفاده نمائید.

بیمارسدتان مرا عده  مشابراتتهیه تاکتی تلفنی به . هت 18

 نمائید تا راهنمایی ها  الزم صورت گیرد.

الی  14:30ران همه روزه از ساعت .ساعات مالقات بیما19

به ایر از ساعات مالقدات مرا عده  "می باشد لطفا 16:30

سدال 8نفرمائید  هت سال متی کودکانتان  )کودکان زیدر 

 (،آنها را به داخی بششها نبرید.



.برا  برقرار  ارتباط با ایتتگاه پرستار  زند  اخبدار 20

در قتمت باال  تشت شما قرار دارد که در صورت نیاز می 

بی شکی که در کنار تشدت توانید با مشار دادن شاسی گال

شما قرار دارد نتبت به تما  با استیشن پرستار  اقددام 

 نمائید.

.سددداعات سدددرو صدددبحانه  هدددت بیمددداران 21

الی18:30(وشام)12:30الی11:30(وناهار)7:30الی6:30)

 (می باشد.19:30

)دمتدر پرستار (پاسدشگو   280.شماره تلفن داخلدی22

 مشکالت شما در زمان بتتر   می باشد.

.خواهشمند است از پرداخت هر گونه و هی به هر یک 23

از پرسنی بیمارسدتان بعندوان مگدگدانی،حق خددمت بده 

بیمار؛حق تزریقات، گرمتن نوار قلب،انتقال بیمار،حق عمی 

خودار  مرمائید.ودر صورت درخواسدت " راحی و...... دا

و ه ازطرف آنا ن مراتب را به مددیریت ودرشدیفت عصدر 

 ر  اطالع دهید.وشب به سوپروایز

باز کردن دستبند شناسایی خود تا زمان ترخیص به  .از24

و لبا  مشصوص بیمارسدتان را  .دلیلی خوددار  نمائیدهر

 هت  لوگیر  از انتقال عفونت در طول بتدتر  بده تدن 

 داشته باشید.

.به منظور حفدظ حقدوم وسدالمتی دیگدران مقدررات  25

 رعایت مرمائید.ممنوعیت کشیدن سیگار در بیمارستان را 

.آموزش ها  الزم هنگام ترخیص بصورت کتبی)بروشور 26

وپمفلت( وشفاهی توسط  پزشک وپرسنی بشش بده شدما 

 ارائه خواهد شد.

 )بیمار و همدراه( .خواهشمند است برگه رضایت سنجی27

را که توسط متئول رضایت سنجی به شما داده می شود را 

شدش یدا دمتدر تکمیی نموده وهنگام ترخیص به متئول ب

 پرستار  تحویی دهید.

انتقدادات  پیشدنهادات و .از شما تقاضا می شود با ارائه28

خود ما را در رسیدن به هدف اصلی که همانا ارائه  خدمات 

 با کیفیت به بیماران محترم می باشد،همراهی مرمائید.
.از شما خواهشمندیم چنانچه ازنحوه برخورد پرسنی،کیفیت ارائده 29

خدمات،تتهیالت بیمارستان و.......شکایت داریددمراتب را بده دمتدر 

( ومتئول رسدیدگی بده شدکایات بدا 280پرستار  با شماره داخلی)

( و 206( و مدیر دمتر پرستار  با شدماره داخلدی)325شماره داخلی )

اطالع  (09396148951خط ایرانتی رسیدگی به شکایات بیمارستان)

 دهید.

مدارک پزشکی خود می توانید به واحدد . هت دریامت کپی 30

مرا عده کدرده ومدرم مشصدوص را دریامدت  مدارک پزشدکی

کنیدوبعداز پرکردن مرم آن را به رئیس بیمارستان تحویی دهید 

تا بعد از تائید ایشان پرسنی واحد مدارک پزشکی ،مدارک شما 

  هت کپی به شما تحویی دهند.

(  هت پاسخ 34221111( و)09192796741.شماره تلفن )31

گویی به متائی شرعی شما عزیزان می باشد.شدشص پاسدشگو 

 می باشد. )امام  ماعت بیمارستان( حاج آقا تقی پور

ان ومالقات کنندگان از آوردن گدی طبیعی،ادخاها  ه.همرا32

 ماسد شدنی،زیر انداز،وسایی ومواد اضامی خود دار  نمایند.

تکمیی پرونده خود را . لطفا بعد از بتتر  مدارک الزم  هت 33

از منشی بشش سوال مرمایید.)منشی بشش هر روز شیفت صبح 

 در بشش حضور دارد(

ورود  بشش هدا  . واحد تکثیر بیمارستان در طبقه همک  34

 می باشد بتتر 

. درروز اول بتتر  به آموزش ها  پرسدتار درمدورد مکدان 35

ر ، حمام، سرویس بهداشتی، داروخانه، درب ها  خروج اضطرا

رژیم اخایی، معالیت، زمان ویزیدت توسدط پزشدک و... تو ده 

 مرمایید.

. ویزیت روزانه پزشکان در بیمارستان هر روز صبح انجام می 36

شود،) لطفا در زمان ویزیت گوشی تلفن همراه خود را در حالت 

بی صدا قرار دهید( و همراهان بیماران می توانند سواالت خدود 

 ک بپرسند.را بعد از ویزیت از پزش

مادران باردار و امدراد دیدابتی دردرمانگداه رایگان .آموزش 37

 بیمارستان انجام می شود.

.کارت همراه درزمان پخیرش به همراه بیمار تحویی داده می 38

شود .داشتن کارت همراه درطدول بتدتر  بیمداربرا  همدراه 

ا بار  می باشد ودرزمان ترخیص باید تحویی واحدد تدرخیص 

 دهد.

بیماران وهمراهان گرامی می توانند پرسنی بیمارستان .39

را از طریق کارت نصب شده رو  سینه پرسنی شناسدایی 

 کنند.

. هت همه بیماران در اتام کمد،یشچال وتلوزیون قدرار 40

 دارد.

 .واحد اطالعات بیمارستان درقتمت ترخیص قرار دارد.41

 


