
 

 راهنمای داخلی سه

 بخش داخلی سه

 0011تدوین:  بهار —واحد آموزش سالمت

در مواقعی که نیازمند اخذ رضایت عمل از ولیی ییا 

 همراه بیمار می باشد ،ورود همراهی بالمانع است.

 راهنمای دفع زباله در بخش :

  سطل های آبی در اتاق های بستری جیتیت د یع

 زباله های غیر عفونی 

  سطل های زرد در اتاق ایزوله ، اتاق معاینیه ،اتیاق

کثیف و ترالی های تزریقات و پانسمان  جتت د یع 

 زباله های عفونی 

  سطل های استیل کوچک با کیسه مشکی جیتیت،

 سرویس های بتداشتی می باشد.

 زمان سرو وغذا :

 صبح  7.7تا  7زمان توزیع صبحانه بین ساعت 

 21.7تا  21زمان توزیع ناهار بین ساعت 

 شب  7.7تا  7زمان توزیع شام بین 

همراهیان محترم در صورت تمایل  میتوانند نسبت بیه 

 تتیه ژتون غذا اقدام نمایند .

توزیع آب جوش درداخل بخش از اتیاق آبیدارخیانیه 

 ورودی بخش انجام می شود .

 

 منشور حقوق بیمار :

 دریا ت مطلوب خدمات سالمت حق بیمار است -2

اطالعات باید به نحو مطلوب و به میزان کا ی در اختیار بیمار  -1

 قرار گیرد.

 

گیری آزادانه بیمار در دریا ت خیدمیات  حق انتخاب و تصمیم -3

 سالمت باید محترم شمرده شود.

 

ارائه خدمات سالمت باید مبتنی بر احترام به حریم خصوصی  -4

 بیمار)حق خلوت( و رعایت اصل رازداری باشد.

دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات حیق بیییمیار  -7

 است.

نحوه ارائه پیشنهادات وشکاکایکت ویک ه 

 بیماران ومراجعین :

صندوق ویژه در بیرون بخش نصب گردیده است  ،در صیورت  

داشتن پیشنتاد یا شکایت بیماران و مراجعین محترم می تواننید 

از طریق مراجعه مستقیم به سرپرستار به صورت کتبی یا شفاهی 

 ارائه نمایند تا بررسی و رسیدگی گردد.

 

 

 تماس با بیمارستان :  

16063205100 

  0631—0000داخلی 

Www.bohlool.gmu.ac.ir 

4 5 



 بخش داخلی سه

بیمیارسیتیان  B بلوک پنجمبخش داخلی سه  در طبقه 

عالمه بتلول گنابادی واقع شده است که میراجیعییین از 

محوطه بیمارستان واز طریق اسانسور وپله  3درب ورودی 

می توانند به این بخش راه پیدا نمایند . این بیخیش بیا 

 مشخص شده است .  7رنگ بنفش در طبقه 

تخت  عال  است اتاق های بستیری  21این بخش دارای 

دارای یک سرویس بتداشتی   رنگی و حمام مجزا داخیل 

اتاق می باشد وعالوه برآن در ورودی بخش وداخل راهرو 

سرویس بتداشتی معمولی  جتت اسیتیفیاده بیییمیاران 

وهمراهیان می باشد. وتمامی اتاقتا مجتز به ییخیلیال، 

گوشی تلفن، صندلی تاشو جتت استیراحیت هیمیراهیی 

 بیمار، سجاده می باشد. 

در باالی سر هر بیمارالمپ جتت روشنایی اتاق و زنیگ 

احضار پرستار )جتت ارتباط و  راخوانی پرستار ( بیایید 

 حداقل هفت  ثانیه  شرده شود .

قران  و ادعیه و سجاده  داخل اتاق موجود است و سنیگ 

 تیمم داخل ترالی نماز راهرو موجود است .

با توجه به تخصصی بودن بخش جتت بستری بیییمیاران 

اعصاب و روان، درب ورودی بخش برقی اسیت و بیرای 

 ورود به بخش بایستی آیفون ورودی زده شود. 
 

 تیم پزشای بخش داخلی سه :

 متخصصین داخلی:

دکتر  رهنگ سلطانی، دکیتیراکیرم -دکتربابک محمودی

بختیاری، دکتربتزاد رضوی،دکترملیحه میرادزاده،دکیتیر 

 احسان محمدی  

 متخصصین اعصاب وروان: 

 دکتر نرجس حسینی، دکتر  رناز شریفی

گ سلطانی فوق تخصص روماتولوژی:   دکتر  رهن

سینی فوق تخصص گوارش:  علیرضا ح  دکتر 

 : متخصصین قلب

دکتر سعید محرابی، دکتر ابراهیییم صیلیواتیی، دکیتیر 

 محمدحسین متقی 

دکترمحمدرضا سبحانی، دکتییر متخصص نورولوژی:

 سیده نرجس برکلیان

گانه احییراری، دکییتییر متخصصین عفونی :  دکتر ی

  رنوش شریفی

گ سلطانیرییس بخش   :دکتر  رهن

سی  سرپرستار بخش:  آقای محمد شم

 مقررات بخش:
 زمان مالقات:

 عصرمی باشد . 4تا  3تابع قوانین بیمارستان ساعت 

همراهیان محترم   قط با کارت همراه که از اطالعات بیمارستان  

 دریا ت می کنند اجازه تردد دارند.

 حضور یک نفر همراه بربالین  بیمار بدحال  بالمانع می باشد .

در اتاق خصوصی نیز مانند سایر اتاقتا حضور یک همراهی مجیاز 

 است .

 حضور همراهی ناهمگن بر  بالین بیمار ممنوع می باشد

)بیمار خانم همراهی خانم وبیمار آقا هیمیراهیی آقیا داشیتیه  

 باشند*// بخصوص در شیفت شب* (

در ضمن حضور بیش از یک همراه  قط با هماهینیگیی بیخیش 

 امکانپذیر خواهد بود.

سال اجازه ورود به بخش حیتیی در سیاعیات  21کودکان زیر 

 مالقات را ندارند .

بیمارانی که دراتاق ایزوله بستری میشوند اجازه تردد در بخش را 

 ندارند و درب این اتاق باید بسته باشد .

تمام بیماران و همراهیان در شرایط کرونا ملزم به استفاده 

از ماسک و رعایت بهداشت فردی و شستشوی دستها قبل 

 از هر اقدامی می باشند.  

 زمان ویزیت : 

همه روزه متخصصین مربوطه بیییمیاران  24صبح تا  7از ساعت 

 خود را ویزیت می کنند. 
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