تخػػی ٍ /احذ تست ٍسصش ٍ اوَوبسدیَگشافیٍ /احذ تغزیِ ٍ /احذ

یامه اسمٍ دياء ي ذکرٌ شفاء

ثْذاضت ٍخذهبت ٍ /احذ پزیشش ٍ تشخیع  /ثخص  / CCUثخص

ثشایي ثبٍسین وِ ثیوبس اص ػضیضتشیي هخلَلبت خذاست ٍ خذهت ثِ
اٍ ًَػی ػجبدت است .اوٌَى وِ ثِ لغف خذا ٍ دسپٌبُ اٍ تَفیك
خذهت یبفتِ این ،ثشاًین تب ثب توبم تَاى دسخذهت ضوبػضیضاى
ثبضین.اػتوبد ضوبثِ ایي هحیظ ثبس م سئَلیت هبسا غذچٌذاى
هیىٌذ.ثذیْی است وِ دس ایي ساُ ًظشات ضوب ثس ساّگطب خَاّذ
ثَد.دسایي ساستب دس ثذٍ ٍسٍد اعالػبتی چٌذ دسهَسد ثیوبسستبى
سیذالطْذاء آساى ٍثیذگل دس اختیبس ضوبلشاس هی دّین تب دس عَل
هذت ثستشی ساٌّوبیتبى ثبضذ.
ثیوبسستبى سیذالطْذاء آساى ٍثیذگل ٍاثستِ ثِ داًطگبُ ػلَم
پضضىی وبضبى داسای  88تخت فؼبل ٍ ثخطْبی دسهبًی داخلی /
خشاحی  /اعفبل ًَ /صاداى  /اٍسطاًس  /دیبلیض  / icu / ccu /دسهبًگبُ
تخػػی وِ پبسخگَی ضوب هشاخؼیي ٍ ثیوبساى هحتشم هی ثبضذ .
ٍدسخِ اسصضیبثی دسخِ یه هی ثبضذ.

/ post ccuثخص داخلی  /ثخص خشاحی ٍ /احذ اتبق ػول /ثخص
ٍ / ICUاحذ هذیشیت پشستبسی ٍ /احذ ثْذاضت حشفِ ای ٍ /احذ
وٌتشل ػفًَت
طبقه سیزسمیه  :تبسیسبت /اًجبس تدْیضات  /وبسپشداصی  /لٌذسی /
آضپضخبًِ
ساختمان اداری  :هذیشیت  /سیبست  /هذاسن پضضىی ٍ ثبیگبًی/
حسبثذاسیٍ /احذ ًوبیٌذُ ثیوِ ّب ٍ /احذ وبسگضیٌی ٍ هٌبثغ اًسبًی /
دثیش خبًِ  /هذدوبس اختوبػی  /سبلي آهَصش ٍ/احذ فٌبٍسی اعالػبت
ٍ /احذتدْیضات پضضىی ٍ/احذ اهحبء صثبلِ
ساختمان داخل محًطه بیمارستان ٍ :احذ آصهبیطگبُ ٍ ثبًه
خَى ٍ /احذ فیضیَتشاپی  /داسٍخبًِ سشپبیی  /فشٍضگبُ ٍ /احذ دیبلیض
ٍ /احذ آهَصش ثیوبسستبى  /وتبثخبًِ  /ياحذ بهبًد کیفیت /
ثسیح خبهؼِ پضضىی  /کلیىیک ها /ياحذ تغذیه
ساختمان مسکًوی  :سبختوبى هسىًَی پضضىبى

بیمٍ َای طرف قرارداد :
ثیوِ تبهیي اختوبػی  /خذهبت دسهبى ( وبسوٌبى دٍلت ،خَیص
فشهب ،سٍستبیی ،سالهت ّوگبًی )  /سٍستبیی ً /یشٍّبی هسلح /
ًیشٍی هسلح خبًجبص  /وویتِ اهذاد  /ثیوِ ایشاى  /ثیوِ داًب  /ضشوت
ًفت اغلی /ضشوت ًفت تجؼی ٍ /صاست دفبع  /ثبًه هلی ضبغل  /ثبًه
هلی ثبصًطستِ  /ثبًه وطبٍسصی  /ثبًه تدبست  /ثبًه سپِ /ثبًه
غبدسات  /ثبًه هلت

قًاویه يمقررات داخلی بیمارستان:
.1سػبیت توبم لَاًیي ٍهمشسات ٍ ػشف استجبعبت اختوبػی وطَس دس
داخل ثیوبسستبى الضاهی است ،ثذیٌَسلِ اص ولیِ هشاخؼیي هحتشم ٍ
ثیوبساى سػبیت حدبة اسالهی ٍ هَاصیي ضشػی هَسد اًتظبس هی ثبضذ.
.2دس ٌّگبم ٍیضیت ثیوبس تَسظ پضضه ّ ،وشاّبى ثبیستی ثخص سا تشن
ًوبیٌذ.
.3اص آٍسدى ٍسبیل اضبفی هبًٌذ پتَ  ،هالفِ ٍ  ...خَد داسی ًوبییذ.

راَىمای ساختمان بیمارستان :

.4دسغَست توبیل ثِ آٍسدى غزا ثشای ثیوبساى اص خبسج اص ثیوبسستبى

ایي ثیوبسستبى دس سِ عجمِ (عجمِ اٍل ّ ،وىف ٍ صیشصهیي ) ثٌب ضذُ
است وِ ّش عجمِ ضبهل هَاسد صیش هی ثبضذ.

حتوب سشپشستبس ثخص سا دس خشیبى ثگزاسیذ.

طبقه ايل  :ثخص اعفبل ٍ ًَصاداى

.5استفبدُ اص دفتشچِ ثیوِ دیگشاى  ،اص ًظش لبًًَی تخلف ثَدُ ٍضشػب

طبقه همکف  :ثخص اٍسطاًس ٍتشیبط

ٍ /احذ سادیَلَطی ٍ

سًََگشافیٍ/احذ داسٍخبًِ ثستشی ٍ /احذ غٌذٍق ٍ/احذ دسهبًگبُ

هدبص ًوی ثبضذ ٍثبػث هیطَد دفتشچِ ثشای هذتی تؼلیك ثوبًذ.

.6حتی االهىبى اص حضَس دس ثیوبسستبى ٍ ثخص دس هَالغ خبسج اص ٍلت
هاللبت ثپشّیضیذ.
.7سػبیت ًظن ،اًضجبط  ،احتشام ثِ پشسٌل ٍ لَ اًیي حبون دس ثخص ٍ
ثیوبسستبى
آوچٍ باید بداوید:
.1دسٌّگبم هشاخؼِ ثِ ثیوبسستبى حتوب دفتشچِ ثیهِ ٍوبست هلی خَد سا
ّوشاُ داضتِ ثبضیذ ٍ اص ٍضؼیت ثیوِ ای ٍ اػتجبس دفتشچِ ثیوِ اعویٌبى
حبغل ًوبییذ.
.2ولیِ هذاسن پضضىی لجلی خَد سا ٌّگبم هشاخؼِ ثِ ثیوبسستبى ّوشاُ
داضتِ ثبضیذ.
.3فزایىذ پذیزش  :هشاخؼِ ثِ پزیشش ثیوبسستبى ثب دس دست داضتي
دستَس ثستشی اص پضضه هؼبلح ٍ دفتشچِ ثیوِ خَد تطىیل پشًٍذُ ٍ
اسخبع ثِ ثخص هَسد ًظش.
.4فزایىذ تزخیص  :اسسبل پشًٍذُ ثِ ٍاحذ پزیشش ٍ تشخیع  /اسخبع
ثیوبس ّوشاُ ثب ثشگِ خالغِ پشًٍذُ ثِ غٌذٍق ثیوبسستبى ٍ ٍاسیض ٍخِ
ًمذ /دسیبفت ثشگِ خشٍج اص ٍاحذ غٌذٍق  /خشٍج ثیوبس ثؼذاص دسیبفت
ثشگِ خشٍج اهىبى پزیش است.
.5هدشٍحیي تػبدفبت ٍ ثیوبساى ثستشی دس ٌّگبم ٍسٍد ثِ ثیوبسستبى
ثذٍى ّیچ گَىُ پشداخت ٍخْی پزیشش هی ضًَذ .هػذٍهیي تػبدفبت
دس هذت البهت دس ثیوبسستبى ثبیذ گضاسش ( وشٍوی  /گضاسش  )115اص
هشاخغ ریػالح اسائِ دٌّذ وِ ٍلَع تػبدف سا تبییذ وٌٌذ.
 .6وبسضٌبس ثیوِ دس ٍاحذ حسبثذسای ثیوبسستبى اص سبػت  08:00تب
 14:00هستمش هی ثبضٌذ.
.7اص ًگْذاسی اضیب گشاى لیوت ٍ ٍخِ ًمذ دس ثخطْب خذا خَدداس ی
ًوبییذ ٍ ثیوبسستبى ّیچ هسئَلیتی دسلجبل آى ًذاسد.
.8فشم سضبیت هٌذی تَسظ هسئَل حمَق گیشًذُ خذهت دس اختیبس ضوب
لشاس هی گیشد ٍ ًظشات ضوب ،ساٌّوبی هذیشیت ثیوبسستبى خَاّذ ثَد.
ساعت مالقات  :سبػت هاللبت خْت ػیبدت اص ثیوبساى ّوِ سٍصُ اص
سبػت  14:00الی  16:00ثؼذاص ظْش هی ثبضذ.

يبخص  : icuػیادت اص ثیوبساى  icuدس ثخص هوٌَع ٍ فمظ اص پطت

پیطىهادات ي اوتقادات ضما راهگطای ما در خذمت رساوی بهتز

پٌدشُ اتبق ّوِ سٍصُ اص سبػت  15:30تب  16:00ثؼذاصظْش اهىبى پزیش
خَاّذ ثَد.

خًاهذ بًد.

زوگ احضار پرستار  :دس ثبالی سش توبهی تخت ّبی ثستشی صًگ
احضبس پشستبس تؼجیِ ضذُ است تب دس هَالغ الصم ٍ ضشٍسی تَسظ ثیوبس
صدُ ضَد.
حمام ي سريیس بُداشتی  :دس توبهی ثخص ّبی ثستشی حوبم ٍ
سشٍیس ثْذاضتی خْت استفبدُ ثیوبس ٍخَد داسد.
ومازخاوٍ ً :وبصخبًِ ثیوبسستبى دس هحَعِ داخل ثیوبسستبى ٍ وٌبس
پبسویٌگ هسمف هی ثبضذ ٍ ًوبص خوبػت ظْش ٍ ػػش دس ایي هىبى
ثشگضاس هی ضَد ٍ خْت البهِ ًوبص غجح ،ػػش ٍ ضت  ،ایي هىبى لبثل
استفبدُ هی ثبضذ.
مکان تُیٍ آب جًش  :هىبى تْیِ آة خَش دس داخل سبختوبى
اغلی ٍ عجمِ ّوىف  ،آخشسبلي ثخص داخلی هی ثبضذ.
وکات بُداشتی ي آمًزشی :
.1سغل ّبی صثبلِ صسد سًگ هخػَظ صثبلِ ّب ی ػفًَی ثیوبسستبى است
ٍ اص سیختي صثبلِ ّبی هؼوَلی ٍ ضجِ خبًگی دس آىّب خَدداسی ًوبییذ.
.2لجبسْبی وثیف ثیوبسستبى سا داخل سغل سجض ثشیضیذ.
.3اص لشاس دادى پتَ ٍ هلحفِ ٍ لَاصم ضخػی ثش سٍی صهیي خذا پشّیض
ًوبییذ.
.4ثِ هٌظَس اغَل وٌتشل ػفًَت اص آٍسدى گل عجیؼی ٍ گلذ اى خَدداسی
ًوبییذ.
.5اص ثِ ّوشاُ آٍسدى وَدوبى صیش  8سبل ثِ دلیل ضشٍست سػبیت
سالهتی آًبى خَدداسی ًوبییذ.
حفظ ایوٌی اص وطیذى سیگبس
.6ثِ هٌظَس سػبیت حمَق افشاد ٍ
خَدداسی ًوبییذ.
.7ثِ هٌظَس وٌتشل آلَدگی غَتی دس ثیوبسستبى گَضی ّوشاُ خَد سا دس
حبلت سىَت (  ) silentلشاسدّیذ تب اص ایدبد سش ٍغذا دس ساّشٍّبی
ثیوبسستبى خَدداسی گشدد.
.8هزگًوه ضکایت  ،اوتقاد ي پیطىهادات خًد را اس ارائه خذمات را
داخل صىذيق اوتقادات يپیطىهادات بیمارستان بیىذاسیذي

بیمارستان سیدالشُداء آران ي بیدگل
یمارستان :
رسالت ب
باسالمتی ي زوذگی بُتری برای ضما از طریق مراقبت َای بالیىی
ایمه ي اثربخص با مطارکت کارکىان مُربان ي دلسًز خًد َذیٍ

راَىمای مراجعیه
بیمارستان سیدالشُداء آران يبیدگل

می کىیم.
ديروما بیمارستان:
برآویم تا با ارائٍ خذمات درماوی با کیفیت ي اصالح ساختار
سازماوی بعىًان بیمارستان مستقل برتر داوطگاَی باضیم.
ارزش َای بیمارستان:
 ش  :ضایستٍ ساالری ي حفظ کرامت اوساوی
َ : ٌ مت يتالش مضاعف
 د  :داوص محًری ي خرديرزی
 ا  :اعتالی کار تیمی ي افسایص مطارکت

واحد بهبود کیفیت و واحد آموزش
بیمارستان سیدالشهداء
1399
آدرس :آران يبیذگل –خیابان يلیعصز-
بیمارستان سیذالطهذاء

