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ازگذاشتن پالستیک مشکی داخل یخچال خودداری کنید.
به منظورکنترل عفونتهای بیمارستانی عیادت کنندگان
فبل ازورود به اتاق بیماروتماس با بیمارووسایل
واطراف بیمارحتما دستهای خود رابشوییند.
زباله های غیرعفونی شامل قوطی  ،اضافه غذا وظروف
و ...رادرسطل های آبی رنگ ریخته و زباله های
عفونی شامل دستمال  ،پانسمان وپوشاک بیمار ویا
هرماده آلوده به خون وترشحات بیماررادرسطل های
زردرنگ دفع نمائید.
استعمال دخانیات درمحیط بیمارستان ممنوع می باشد.
ازهمراه داشتن اشیاء قیمتی ازقبیل وجه نقد  ،زیورآالت
 ،موبایل و...خودداری نمایید.
ازساعت  10شب به بعد جهت رفاه حال شما
وسایربیماران تلفن وصل نمی شود.
بیمارانی که نیاز به کمک جهت غذا خوردن وتعویض
پوشاک دارندو یادرتخت بی حرکت هستند داشتن یک
همراه24ساعته الزامی است.
جهت رضایت عمل جراحی حضور( والد بیماریا قیم
بیماریا بستگان درجه یک بیماریا درصورت سن زیر18
سال و فوت پدر همراه داشتن کپی فوت نامه وحضور
بستگان درجه یک خانواده ی پدری) الزامی است.
قبل عمل جراحی ناحیه عمل شیو شده باشد
بیماران الکتیو در ساعت 20تا21شب در بخش حضور
یابند.
کلیه ی آزمایشات،سونوگرافی ها،عکس های
رادیولوژی ،سی تی ها ،مشاوره های سرپایی انجام شده
هنگام بستری همراه بیمار باشند.
کلیه ی مشاوره های قبل عمل در بیماران الکتیو باید
بصورت سرپایی انجام شده باشد.

 هرگونه عکاسی وفیلمبرداری بوسیله دوربین وتلفن
همراه بدون مجوزممنوع می باشد.بدیهی است عدم
توجه به این هشدارپیگرد قانونی دارد.

منشورحقوق بیمار :


محوراول  :دریافت مطلوب سالمت حق بیماراست.



محوردوم  :اطالعات بایدبه نحومطلوب وبه میزان

بخش جراحی مردان

کافی دراختیاربیمارقرارگیرد.


محورسوم  :حق انتخاب وتصمیم گیری آزادانه

بیماردر دریافت خدمات سالمت بایدمحترم شمرده شود.


محورچهارم  :ارائه خدمات سالمت باید مبتنی

براحترام به حریم خصوصی ورعایت اصل رازداری باشد.


محورپنجم  :دسترسی به نظام کارآم د ورسیدگی به

شکایات حق بیماراست .

بیمارمحترم:
پس ازترخیص درصورت گرمی ،قرمزی،
ترشح ازمحل جراحی ،بازشدن بخیه های
محل جراحی ،خونریزی غیرطبیعی ،تب
ولرز ،سرفه ،سوزش وتکرار ادرارو اسهال
حتما ً به پزشک معالج خود مراجعه فرمایید.
با آرزوی سالمتی برای شما مددجوی عزیز

آبادان – فیه – میدان پرستار
بیمارستان آیت اله طالقانی آبادان
بخش جراحی مردان – داخلی 176
سایت بیمارستان :
taleghani.abadanums.ac.ir
آموزش به بیمار

واحد آموزش به بیمار
بیمارستان آیت اله طالقانی
آبادان

