مقررات کلی بیمارستان :

 بیماسان ػشپایی اتاق عمل لبل اص بؼتشی جُت تاییذ دفتشچٍ بٍ واسؿىاع مشبًطٍ مشاجعٍ ومایىذ . چىاوچٍ اص وحًٌ خذمات سػاوی دسایه بیماسػتان سضایت وذاسیذ اص طشیك مشاجعٍ حضًسی یا صىذيق َای سػیذگی بٍ ؿىایات ي یابا ؿماسٌ تلفىُای اعالم ؿذٌ اوتمادات ي پیـىُادات خًد سا با دسمیان گزاسیذ .
 چىاوچٍ بیماس خًد سا بٍ دلیل ومایص بیمٍ ای بصًست مًلت تشخیص ومًدٌ ایذ جُت تاییذ دفتشچٍ  ،حضور بیمار الضامی می باؿذ. َمشاٌ داؿته دفتشچٍ مادس جُت وًدواوی وٍ دفتشچٍ فالذ عىغ َؼتىذ الضامی می باؿذ . جُت دسیافت گًاَی بؼتشی ي مذاسن بالیىی بیماس بٍ ياحذ مذاسن پضؿىی يالع دس ولیىیه مشاجعٍ وماییذ سيصَای ماللات ؿىبٍ – ديؿىبٍ – چُاسؿىبٍ  -جمعٍ ي ػاعت ماللات دس ؿؾ ماٌ ايل ػال  4تا  5عصش ي ؿؾ ماٌ ديم ػال 3تا  4عصش می باؿذ.
 دسصًست وذاؿته پًؿؾ بیمٍ ای بٍ آدسع  www. Bimehsalamat. Ir/iscیا دفاتر پیشخوان دولت مشاجعٍ وماییذ .جُتاطالعات بیـتش بٍ يب ػایت مشاجعٍ وماییذ
طبك مادٌ َ 92ضیىٍ بیماسان تصادفی دس صًست داؿته مذاسن ریل سایگان می باؿذ جُت دسیالت فشم بٍ مذدواسی مشاجعٍ
ومایید .مذارک مورد نیاز بیماران تصادفی  :گضاسؽ حادثٍ یا وشيوی یا فشم صسد سوگ فًسیتُای پضؿىی)2وپی واست ملی
مذارک مورد نیاز جهت بستری دفتزچه  ،تآییدیه کارشناس بیمه ،کارت ملی ،کپی دفتزچه(جهت صدا وسیما و بانکها معزفینامه اس ادار ه
مذکور

راهنمای طبقات
همکف :

بخؾ اطفال  -مذیشیت – دفتش پشػتاسی -امًس اداسی ي واس گضیىی  -بُبًد ویفیت  -سػیذگی بٍ ؿىایات  -مذدواسی -واسؿىاػان
واظش بیمٍ _ خذمات ايسطاوغ  -داسيخاوٍ -دسماوگاٌ  -آصمایـگاٌ  -سادیًلًطی  -ػی تی اػىه -ػً وً گشافی -مذاسن پضؿىی -
حؼابذاسی -تشخیص  -مشوض تلفه – حشاػت -تجُیضات پضؿىی  -اوباس  -آؿپضخاوٍ
طبقه اول ( ICU1مشالبت َای يیظٌ جشاحی ) –  ( ICU2مشالبت َای يیظٌ عمًمی )  -اتاق عمل  -جشاحی صوان  -جشاحی مشدان
طبقه دوم :

 ( NICUمشالبت يیظٌ وًصادان )  ( LDR -صایـگاٌ )  -اوىًلًطی
طبقه سوم :داخلی سنان – داخلی مزدان  ( CCU-مزاقبت های ویژه قلب و عزوق )

.

