اقدامات الزم قبل از بستری شدن
F-AD-004 R07

ج  :اطالعات ضروری
 -1بیماران جراحی شب قبل از عمل ساعت  10شب به جز روزهای تعطیل و جمعه با واحد پذیرش بیماران بستري تماس بگیرند.
شماره تماس36490429 :
-2بیماران بخشهای زایمان ،زنان ،اطفال ،از طریق شماره تلفنهای بیمارستان 36490411-19با بخش مربوطه تماس حاصل نمایند.
 -3روز عمل در ساعت تعیین شده جهت بستري شدن به بخش مربوطه مراجعه و بستري شوید.
 -4بیمارانی که از معرفینامه مکمل یا دفترچه بیمه نیروهای مسلح استفاده میکنند باید در اتاقهای عمومی و یا حداکثر دو تخته بستری شوند در
صورت تمایل به استفاده از اتاق خصوصی ما به التفاوت توسط بیمار پرداخت میگردد.
 -5بیمارانی که از دفترچه بیمه خدمات درمانی  ،تامین اجتماعی و نیروهای مسلح استفاده میکنند حتمأ دفترچه های خود را که تاریخ اعتبار داشته
باشد ،در تمام مراحل پذیرش و بستری ،جهت تأیید کارشناس بیمه به همراه داشته باشند .در غیر اینصورت هزینهها آزاد محاسبه خواهد شد.
تلفن مركزي بیمارستان 36490411-19 :
تلفن هاي مستقیم :پذیرش بیماران بستري  - 36490429آنژیوگرافي  -36490423درمانگاه 36490421
آزمایشگاه  -36490430مراقبتهاي ویژه جراحي قلب 36440422
برایتان سالمتي و شادكامي آرزو مي كنیم -پذیرش بیمارستان دنا
 -1وقت مالقات درکلیه بخشهای بیمارستتان به جز بخش های ویژه از ستاعت  14الی  16میباشتد .خواهشتمندیم به منرور حفر آرامش در
بخش ها و آسایش حال بیماران ،در ساعات دیگر شب و روز ،انترار مالقات نداشته باشید.
 -2بیماران بستتتتری در بخشتتتهای جراحی  -1جراحی  – 2داخلی از ستتتاعت  6تا  14بدون همراه می باشتتتند به یر از موارد خاه که به
تشخیه پزشک ،یا مسئول بخش که با انترامات هماهنگی شده باشد.
 -3از ستتتاعت  16الی  18به دلیل انجام اقدامات درمانی و بهداشتتتتی انرافت اتاقها ی نیازی به حضتتتور همراه بیمار در بخش نمیباشتتتد.
خواهشمندیم در این خصوه با کارکنان انترامات همکاری فرمایید.
 -4وقت مالقات در بخش های ویژه  ICUاز ساعت  11تا  ، 11:30یک نفر به مدت  5دقیقه می باشد.
 -5بیماران بستری در اتاقهای خصوصی فقط یک نفر همراه میتوانند داشته باشند.
 -6به دلیل حفر آرامش بخش و آسایش دیگر بیماران در شب ،جابجایی همراه بیماران فقط تا ساعت  9شب امکان پذیر می باشد.
 -7همراه بیماران خانم میبایستی خانم و بیماران مرد باید همراه مرد داشته باشند.
 -8خواهشمندیم به منرور حفر آسایش سایر بیماران از صحبت کردن با تلفن همراه در داخل سالن بخشها و اتاق بیماران خودداری فرمایید.
 -9خواهشتتتمندیم به منرور حفر نرم ،از ایستتتتادن در جلو کلیه بخشها خوددا ری فرموده ،از ستتتالن انترار واقر در طبقه دوم بیمارستتتتان
استفاده نمایید .در صورت نیاز به حضورتان قطعا ً به شما اطالع داده خواهد شد .در این خصوه با کارکنان انترامات همکاری فرمایید.
 -10از آوردن هر گونه گل و گیاه طبیعی ااعم از ریشه دار ،در گلدان ،دسته گل و ..ی به بیمارستان خودداری فرمایید.
 -11ورود افراد زیر  15سال به کلیه بخشهای بستری ممنوع میباشد.
 -12از آوردن کلمن آب -پیکنیک -پتو -ملحفه -زیرانداز -بالش و میوههای دانهدار اانار و هندوانهی خودداری فرمایید.

با تشکر  -واحد انترامات بیمارستان دنا

