
  

 

 

 

 

 

 

 

    

      

 

 

 

 

 ارتباط با ما: 

 : 9-32279701-071شماره تماس

  http://shirazmch.ir  :وبسايت

  motherhosp@gmail.comايميل:

 غدي    و كودك    مارد      بيمارستان   با      آشنايي
GHADIR Mother & Child Hospital 

ضمن خوش آمد گويي و آرزوي بهبودي شما عزيزان، جهت آگاهي از مقررات بخش  

 مطالعه فرماييد و آشنايي با بيمارستان ، لطفا اين برشور را  

 مقدمه:

 ابستا مب مراشگتهاعمومدپمشكيتشيميتي ادمبدرعم مركمبيمارستاا ميي ر مبيمارستاا مااررم مودر مدير مم ➢

ماشجاپمييعمررج مركمايمبايي.ماميمباماردييابياطابقم

 :يمرهمايمارائ مراممدر مييااتتختماطفالم مبكرگسالمايمباييمو مم120رارايمميمارساا ماارر مودر ب

(، ي روده بزرگ كولكتومي ،/ عملهاي الپاروسكوپ  ي عمل هاي  / كليه اعمال جراحي اطفال به روش الپاروسكوپ 

ي معده  ي بصورت باي پس /  كيسه صفرا،  –طحال  –الپاروسكوپ 
ي چاق  - اسليو -عمل هاي الپاروسكوپ 

ي -سنگ شكن-كليه اعمال يورولوژي كه شامل اندويورو   / باندينگ، ن كليه -الپاروسكوپ  كليه اعمال    / ،برداشت 

، / ، ارتوپدي اطفال شامل نقايص مادرزادي ي ، / انواع جراحي هاي پالستيك و زيباپي اعمال /  اعمال ترميمي

ن در داخل رحم، يولوژيك، / جراحي جنت  ن ، زايمان في  ارين،زايمان طبيعي انواع درمان هاي   / زايمان در آب،سن

ي و ناباروري  ي و درمان بيماري هاي   / IVFنازاپي  ( كودكان و نوزادانبسي 

 نكاتي كه بايد بدانيد:

شسمادمتحدرلمش  شيعمبستتا يمب مارستتاهاعمش ستتااري،متدستت مش ستتاارمب ممم،ررمبي م ر رميتتمامب مبخ  -1

تختميدرمراهنماريمايگتدري.مويفيماا يم ستارلميتخوتيم م اا مادمبخ متحدرلميتماميتيعماستتمو مشسم

ادماگتخ ميتي متختمبستا يمايمتداشييم اا مهايميدرمرامتضدرممشمدرعم م اا مهايميتخوتيميدرمرام

 وميمونارمتختمق ارمرهيي.شسمادمگذايانمررمشارمد مرايلم

اگ ممشدلم مدردرمآالتمماگ ممم)بت ماستتتا نتايمرفا مت مبيمت  ،ممتمتاايماتيار ميدرممشي مادمرفانمبت ماتتاعمومتلم،مم -2

 ميدرمرهييمتامررمانكلمشههياريمشماري.ممتحدرلمهم اعم،ممرارريممرام نكممگميممرشيا ماوندوي

ب مبااليمتختميتمامدش ماااتارمش ستاارمشوتهميتيعماستتمو مررمه ميتيفتماياداشييمشيادهايميدرمرامب مم -3

يداهگتمنيماستتمجهتمشيگتهي يمادمممم.اوالپمونييمش ستااريمو مشاپم يمب متابمديمبااليمست ميتمام اتمايگتدرمم

 ش رعمهايماحافظمونارمتختمرامباالمبيا رري.م،يط مسقدطمم

رربمشم مهايممررمصتتدرتمب  دادار ،ممم.ق ارمرارراپمررمه ماتاعممستت  رسمهايمبهيايتتايمبخ م مام -4

 باوالرمميااابماگخ مييعماست.مو ممبسا يمق ارراررميماضط اريمررمه مطاق مر ب  يمضمعمبخ مها

ييدعمبيماريمو  شاماالقاتمم مممهم مگي ي)و مررمي ار ممبضيمادمظه م3-4االقاتمبيمارا مهم مر دعمادمساوت -5

 امندعمايمبايي 

رارريمررمابايايم ر رمب مبخ مب مش ساارممياساسيتمب مدذامرامرار يمياصرامماگ مسابق مبيماريمياصمم -6

م.ررمصدرتيمو مش  تك،مشالتين،مباط يمقمايمرارريماامامب مش ساارماطالعمرهييممم مشكيكميدرمبهدريي.

 

 

 :  و شكايات   نحوه انتقادات و پيشنهادات 
در صوورت مواجهه شودن با هر نونه ملودل در ب    

تا   30  7)از سووووواع  ميتوانيد آن را با سووووواپرسوووووتار ب   

ن شيف  ها ي عرص    روزهاي غي  تعطيل( 14 و مسئولت 

در ميان  فردا صوووب (  30  7هروز تا    14)از سووواع   و شووو   

بگووووداريوووود  چنووووانبووووه ملووووووووووووووودوووول شووووووووووووووومووووا برطر  نگرديووود  

بووووووه دفي   رسوووووووووووووووتوووووواري   ميتوانيوووووود براي مطا  كردن آن 

مراجعوه نموده يوا بوا سووووووووووووووووپروايزر هر شووووووووووووووويفو  بوا تلفن  

داخلي ارتباط برقرار نماييد  يا با  ر كردن فرم شووداي  

 هادات ما را در ارائه بهي  خدمات ياري نماييد  و  يلن
 

 

 
 

 

http://shirazmch.ir/
mailto:motherhosp@gmail.com


  

 

 

       
 توصيه ميشود :  

جهت جلوگيري از انتقال عفونت به بيمار خود 

 : موارد زير را رعايت فرماييد
 

 دست قبل از هر كاري  يشستشو •

م)قالمادمدذاميدرر م مآياايي م،مقالمم

مادمتما مبامتختمبيمارم م سارلممم مبضي

مرايلماتاعم مبضيمادماسافارعمادم

م مس  رسمبهياياي
م

 استفاده از لوله و لگن اختصاصي بيمار خود •

 عدم نگهداري گل و وسايل اضافي در اتاق  •

 پرهيز از رفت و آمد به اتاق هاي ديگر  •

 بر بالين بيمار محدود كردن رفت و آمد  •

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

رستتاانيماا يماطالواتممم،جهتميتتناستتاريميتتمام مشيگتتهي يمادمايتتاااهاتماااما يمررمهنهاپمشذر   -7

صحتماطالواتممايميدرم طفايمامرارعمايميدرمو متدس مش ساارماسئدلمب ماچمرستميمامبسا ممب مميناساريمم

 تامداا مت يي مهم اعمرايا مباييي.آ مراممكمشمدرعم م

 بضيمادموملمج اايمتامدااشيمو مش ساارماجادعمشيارعماستمميكيمشخدرريم مادمتختمشارينمشياريي. -8

اتوتاالتمشوتهميتيعمب مبي ميدرمادمقايلمآشكردوت،مست پ،مرر م مشاشستما مرامرستاشاريمششنيي،ماگ مشيادم -9

  مش ساارميدرماطالعمرهيي.بدرمب

 ساوتمس  مدذامررمارنمبيمارساا مبگ حمذرلماستم:م -10

 آب معدني   و   آبجوش شام  ناهار  صبحانه 

 10ساعت  20الي  19 13الي  12:30 صبح   8الي  7

م

ممه مر دمر مشدعمدذامتدست ماستئدلمتددرعمدذامب ميتمامارائ مايگتدرم ميتمامقاررمب ماشاخابمدذامهستايي.ماضمدالمم

اياداشيتيمبت مستتتميمستتت  رسميمهم اع،ممجهتتمي رتيمدتذا.ميموت ماحتي ررتتمدتذاريمرارشتي رتاماف ارمبخ مهتا)بت مجكم

ممما اجض مف ااريي.

ب ايماشجاپمف ائممررني،مق آ م مواابماروي م،مستتن متيمممستتجارعم ماه مررمبخ مادجدرماستتت.مادم -11

 اقعمررمطاق ما لمونارممش ستاارميدرمبخداهييميتمامرامراهنماريموني.هم اعميتماماياداشيمادمشمادمياش مبيمارستاا مم

م ش  تشلمها،موملمايميدرمطاقهم مگي يمهامررمي ار مييدعم)مجهتمشمادميداشي ماسافارعمشماري.ا رژاشسمم

بتاممستتتداالتميدررامممنتاشهت مشيتادمبت ماطالوتاتمررمادررمرراتا مرتامرار هتام مودار مرار ريم م...مراررتيمممم -12

مميدرماط حمشماريي.ش ساارم مشكيكم

هنهاپمت يي مشكيتكم مش ستاارمررمادررمرار هايماوت في،مشاشستما م،متاررمم ماشا ما اجض مب ميتمام -13

آادد مايمرهني.مب مهمينمانظدرمهنهاپمت يي مب گمآادد مب مبيمارم ميالصت مش  شيعمرامادمش ستاارميدرم

مم3تاممم2ي ماياقلمم)ر شيمت يي مادمداا مرستادرمشكيتكمتامصتي رماجددمت يششنييممبخداهيي.مب ايمت يي موجم م

م ساوتمطدلمايشگي.

ب مصتتدرتمر داش متضدرمممم)ررمصتتدرتمشياد  اا مهايمبيمارستتااشيميتتما مممامحف مهايمتختتضدرمم -14

 .يدرمشظافتماتاعمهامررمه مييفتمواريماشجاپمايمممايه رر.

ق اررارمرارر.متض فت مهتامب ماستتتا متض فت ميي رت ماوالايممممبيمت مهتايمشتارت م متشميميمماو  بيمتارستتتاتا مبتام -15

 ا اجض مف ااريي.مممم 2)طاق مجهتموسهماطالواتمبيگا مب ماسابياري دارتمبهيايتماحاسا مايميدر.م

جهتمتفشيكمشستماشيهام طفامدبا  مهايمآدگتا مب ميد م مت يتحاتمرامررمستطلمدررم اقعمررمراه  هام -16

 ادم ر رماگ ات،متدريموگدريمشنج عمهامرامبسا مشه مرارري.ممبياشيادريم مب مانظدرمجمدگي ي

 

:طبق قوانين جاري شما حق داريد •

.ييااتمسالاتمرامب مصدرتماطمدبمرررافتمونيي✓

.اطالواتمباريمب مشحدماطمدبم مب مايكا موافيمررمايايارميمامق ارمرارعميدر✓

.يماماقمرارريمب مصدرتمآداراش مر  مرراا ميدرمرامباماگدرتمشكيشاا ماشاخابمونيي✓

يمام ماامااضهيمايگدرممارائ مييااتمسالاتمررمارنما وكمااانيمب مااا اپمب ما رمميودصي✓
.روارتماصلمرادراريمبايي

.شظاپموارآايمرسييگيمب ميشاراتمررمرسا  ميماممق ارمگ فا ماست✓

ر منشو

حقوق 

بيمار

 SMARTترخيص 

مفتخريم پاسخگوي شما  تيم درمان  ما 

 سواالتتان را از ما بپرسيد:   پس باشيم  

 به چه علت اينجا هستم و مشكل من چيست؟

 انجام شود؟چرا نياز هست اينكارها براي من 

من چگونه ميتوانم در روند درمانم به شما 

 كمك كنم؟ 

 با آرزوي سالمتي و بهروزي براي شما

 

 

 به منظور رعايت حقوق 

 ديگران استعمال دخانيات 

 در بخش ممنوع است 


