مددجوی عزیز :
مطالب پیش روی شما محتوی مطالب آموزشی برای
مراقبت ازبیمارتان می باشد .امیدواریم با رعایت نکات
ذکرشده درآن ،سالمت خودرا بازیابید.

فضای فیزیکی بخش :
بخش جراحی زنان واقع درطبقه اول ساختمان بیمارستان
آیت اله طالقانی می باشد .این بخش دارای 2اتاق
دوتخته،سه اتاق شش تخته و یک اتاق ایزوله ی یک تخته
می باشد.

وسایل موردنیازبیماران :
فالسک  ،لیوان  ،بشقاب  ،دستمال کاغذی و...
نکاتی که بیماران وهمراهان باید بدانند :
تخت بیمار دارای نرده هایی دردوطرف می باشدکه همیشه
درهنگام استراحت بیمارجهت محافظت وایمنی بیماروجلوگیری
ازسقوط باید باالباشد .دسته هایی در پایین تخت جهت باال وپایین
آوردن سرتخت می باشد.

بیمه های طرف قراردادشامل تامین اجتماعی – خدمات درمانی
– روستایی – نیروهای مسلح – کمیته امداد – بانک ملت –
صادرات – تجارت – سپه – صداوسیما – البرز می باشد.
همراه داشتن دفترچه – کپی ازصفحه اول دفترچه و اصل کارت
ملی الزامی می باشد.
بیماران کمیته امدادجهت تاییدکارت درمان خودودریافت فرم
ارجاع به کمیته امدادمربوطه مراجعه نمایندودرصورت لزوم به
مددکاری مراجعه نمایند.
چنانچه بیمارخودرابه دلیل نقایص بیمه ای ترخیص نموده اید
جهت تاییددفترچه حضوربیمارالزامی می باشد.

سرویس های بهداشتی درسالن مجاور واقع شده است .

همراه داشتن دفترچه مادرجهت کودکانی که دفترچه فاقدعکس
هستندالزامی می باشد.

بیماران محترم جهت انجام فریضه نمازمی توانند
ازنمازخانه بخش ویا با توجه به عدم امکان ترک تخت
ازپرسنل بخش تقاضای مهرجهت اقامه فریضه
نمازدرتخت نمایند.

روزهای مالقات :
شنبه – دوشنبه – چهارشنبه _ جمعه

درب وپله اضطراری درانتهای سالن اصلی بخش
قراردارد.

زنگ احضار پرستار :

فرم همکاران ما :

باالی سرهرتخت زنگ اخبارجهت حضورپرستاروجود دارد .که
بافشردن کلید می توانید ازپرستارخود درخواست کمک نمایید.

سرپرستار بخش  :روپوش سرمه ای و مقنعه سورمه ای

هزینه درمان وبیمه :

ساعات مالقات :
نیمه اول سال  4 :الی  5عصر
نیمه دوم سال  3 :الی  4عصر

پرستار  :روپوش سرمه ای ومقنعه سفید
کمک پرستار  :روپوش سفید ومقنعه مشکی
منشی  :روپوش طوسی ومقنعه طوسی

معرفی همکاران :
رئیس بخش  :دکتراسترکی
سرپرستاربخش  :خانم صباحی زاده

وعده های غذایی :
صبحانه  6 :صبح-میان وعده10 :صبح
نهار  12 :ظهر  -شام  6 :عصر

