
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

 مرکز آموزشی درمانی مستقل والیت

   هنگام بستری   نکات قابل توجه برای بیماران

 الزامی است. دستور بستری، دفترچه بیمه  و کارت ملی بیمار، همراه داشتن -2

با وجود تالش پرسنل بیمارستان، به علت محدودیت تخت و امکان تغییر شرایط بیماران بستری قبلی، ممکن است بستری بیمار جدید طبق                         -1

 برنامه ریزی انجام شده، صورت نپذیرد. خواهشمند است با صبر و تحمل خود ما را در خدمت رسانی به شما عزیزان یاری فرمایید.

و نیاز به حفظ سکوت و         بیمارستان ضمن ارج نهادن به حضور همراهان گرامی بیمار، با توجه به محدودیت های فیزیکی در فضای پذیرش                  -6

در کنار بیمار خود، برای انجام مراحل پذیرش، به واحد پذیرش بیمارستان مراجعه              ،خواهشمند است فقط  یک نفر از همراهان بیمار         آرامش،

  نماید.

 شود.آدرس و تلفن تماس خود را به صورت صحیح ارائه نمایید. در مواردی الزم می شود که با بیمار تماس گرفته -7

و موافقت مسئول بخش (، همجنس بودن همراه با            درخواست  -2درخواست پزشک معالج      -1داشتن همراه )     مجوز برای  در صورت وجود    -8

 بیمار، به منظور رعایت طرح انطباق، مورد تاُکید است.

ارتقا ایمنی بیمار در اخذ خدمات درمانی، مچ بند های شناسایی، توسط متصدی پذیرش، به مچ دست راست                      به منظور شناسایی درست و    -9

 توسط بیمار یا همراه او کنترل گردد. بیمار نصب می گردد. الزم است مشخصات درج شده،

مسئولیت حفظ و نگه داری از اموال و اشیاء گران قیمت بیمار و وسایلی از قبیل گوشی تلفن همراه، دندان مصنوعی، عینک، اندام های                          -11

 مصنوعی و ... به عهده بیماران ارجمند می باشد. 

وسایل شخصی خود نظیر قاشق و چنگال، لیوان، دمپایی، حوله و مسواک را به همراه داشته باشید. در صورت تمایل می توانید موارد ذکر                         -12

 که در حیاط بیمارستان قرار دارد، با پرداخت هزینه، تهیه فرمایید. شده را از بوفه ای

 عکس دار خود را همراه داشته باشند. ، عالوه بر اصل دفترچه بیمه، الزم است اصل شناسنامه سال 15مجرد باالی   دختران -5

( و آزمایش انجام شده     M.R.I( یا ام آر ای )      CT Scan در حین درمان سرپایی، برای شما سونوگرافی، سی تی اسکن )            صورتی که   در -3

 است، نتایج آن را همراه داشته باشید.

از طریق صندوق بیمارستان و با      فقط  هدیه یا وجه مالی به پرسنل بیمارستان ممنوع است. کلیه پرداخت های قانونی،                  پرداخت هر گونه  -11

 قبض صورت می پذیرد. ارائه 

، حضور ولی بیمار )در درجه اول پدر و در صورت فوت پدر، جد پدری و                 سال  18افراد زیر    و    کودکان ضوابط قانونی، در پذیرش    حسب  -4

در صورت فوت جد پدری، قیم قانونی بیمار یا حکم دادگاه( برای ارائه رضایت جراحی یا درمان الزامی است. ) مادر در صورتی می تواند                           

 رضایت دهد که از طرف دادگاه حضانت فرزند را عهده دار باشد(.

با حفظ آرامش و توجه به مقررات بیمارستان و ضوابط پذیرش، اجازه دهید پرسنل بیمارستان در ارائه خدمات اداری و درمانی ایمن و با                         -13

 واحد ایمنی بیمار کیفیت، انجام وظیفه نمایند.

98آبان   


