
 وقتی احساس غربت می کنید، 

 یادتان باشد خدا همین نزدیکی است.

مراجعین محترم ضمن خوش آمدگودو د  ر آی ر         

بدشد    بهبود  برا  شما اطالعات ر مدردریات     

 حضوی محترمتان معرف  م  وردد.اریژانس 

 آشنایی با تیم ردمان  بخش
 

 

 

 

 

 

 

 

 رپستار خوش آمدگو مرکز-خانم مغرور

 آشنایی با بخش -قوانین ومقررات
سااتات      24تا  42در زمان پذیرش بیمار، همراه -1

اول جهت تکمیل پرونده و انجام مصاحبه در کاناار   

بیمار الزامی است. در صورت نداشتن بیمه به ازای    

هزارتومان به صندوق بیمارستان واریاز   244هر روز 

 نمایید.

هام  “  نیاز به همراه ترجیاااا  “  بیماران خانم الزاما-4

جنس دارند.در صورت صالحدید پزشا،، حواور      

 همراه درجه ی، الزامی است.

تاا   11ساتت تماس تلفنی با مددجویان از ساتت -3

 474داخلی  4الی 22143341با شماره  44:34

استفاده از لباس شخصی، فندک و کاباریات،         -2

زیورآالت، فالس،، وسایل شیشه ایی و تیز بارناده،     

مدارک شخصی مهم و اشیائ قیمتی، وجه نقد، هار  

 گونه دارو و... در بخش ممنوع می باشد.

در صورت مفقود شدن اشیا قایاماتای، باخاش         -1

 هیچگونه مسئولیتی ندارد.

 پوشیدن یونیفرم بخش الزامی است.-6

در زمان بستری مفاد تعهدنامه و شاوک، کالایاه       -7

تاوسا    ”  ها و اوراق پروناده کااماال        رضایت نامه

 خانواده مطالعه و امواء گردد .

ای به تهده خااناواده   پیگیری مسایل مالی و بیمه-4

 باشد.می

تهیه لوازم  بهداشتی اولیه )لباسهای زیر، لایاوان      -4

پالستیکی، صابون، مسواک، خمیردندان، شااما(او       

 توس  خانواده الزامی است.

 12مالقات روز های زوج و تعطیل از سااتات     -14

می باشدو از آوردن وجه نقد و البسه شخصی  16الی

خودداری نمایید.)جهت جلوگیری از خروج غایار     

قانونی مددجو و جهت رفاه حال سایر مددجویاان   

در غیر ساتات مذکور از تردد و حوور  در مارکاز     

 خودداری نمایید.

کشیدن سیگار فق  در اتاق سیگاار ماقادور و        -11

 فندک برقی در سالن سیگار نصب می باشد.

استفاده از ناخن مصنوتی، الک، لنزهای زیبایی -14

 و آرایش غلیظ ,... ممنوع می باشد.

ترخیص با رضایت شخصی فق  توس  پادر یاا     -13

جد پدری و در صورت نبودن این دو فرد، طابا      

 قوانین مرکز انجام می گیرد.

.دستبند شناسایی خود را حتما همیشه به هاماراه    16

داشته باشید ود ر صورت مخدوش شدن به پرساتاار   

 خود اطالع دهید .

 

گان است  لبخند زبن، این ردمانی رای

ویزیت 

 درمانگاه

ویزیت 

 بخش

 نام پزشک

-شنبه سه شنبه

-یکشنبه

 چهارشنبه

 دکتر قدیری

-شنبه چهارشنبه  دکتر شریعت 

 رئیس بخش  آقای دکتر قدیری

 سرپرستار خانم کاظمی

صادقی -خانم خ جانشین  

 خانم رضایی 

خانم قلچ خانی   

 روانشناس



 

 ساعات توزعی غذا 

 

 

 

 ساعات استفاده از محوهط

  

**استفاده از ماوطه اورژانس آزاد 

 .می باشد 14تا  4:34و از ساتت

 فضای فیزیکی     

 

  

 

 

  
 تهیه و تنظیم:

 واحد آموزش به بیمار

 خوش آمدگویی

 

 بیمارستان آموزشی ردمانی روانپزشكی اريان

 

 پمفلت آموزشی بدو ورود بخش اورژانس
 iph/1/98/s:   کد           

EM/01                                         

 خانم ها و 

 آقایان

وعده 

 غذایی

6::6تا 6  صبحانه 

6::4:تا   6::5 میان وعده  

 صبح

1:تا  6::4:  نهار 

3:14:تا  6:14: میان وعده  

 عصر

6::44تا 44  شام 

6:14:تا  6:     –5:14تا5  خانم ها 

 آقایان   6:14:تا  6:  -4:تا 5:14


