 همراه گرامي شما به مركز آموزشي – درماني تخصصي و فوق تخصصي
كودكان بندرعباس مراجعه كرده ايد .تقاضا مي شود با رعايت موارد زير در
طول بستري كودكتان در اين مركز ما را در ارائه خدمات مطلوب تر به
بيماران ياري نمائيد.
 وضعيت بيمه فرزندتان را در روز اول بستري با منشي بخش مطرح كنيد
ومدارک الزم را تهيه نماييد
 در صورتيکه فرزندتان بيمه نميباشد با مددكار بيمارستان صحبت نماييد و
راهنمايي الزم در مورد نحوي تحت پوشش بيمه قرارگرفتن فرزندتان دريافت
كنيد .

 لوازم ضروري مورد نياز كودک شما در بيمارستان شامل  :درجه حرارت ،
ليوان ،قاشق ،مسواک و خمير دندان ،لباس بيمارو دمپايي به عنوان كيف
بهداشتي در بخش تحويل شما ميگردد .
 همراه گرامي جهت پيشگيري از شيوع بيماريها و تامين سالمت كودكان از
مالقات غير ضروري جداً بپرهيزيد .ساعات مالقات در موارد ضروري -4/5
 3/5بعدازظهر است .بخشهاي ويژه شامل  ،NICU ،ICU :جراحي ،آنکولوژي
و نوزادان مالقاتي ندارند.
 هر بيمارفقط مي تواند يك همراه داشته باشد .ساعت تعويض همراه 6-7
صبح و  9 -01شب مي باشد .از ساعت  9شب تا صبح حضور همراه مؤنث
در بخش پذيرفته مي شود.
 از ساعت  01شب در بخشهاي بستري بسته مي شود و هيچ گونه مالقات و
تعويض همراه و ترددي پذيرفته نميشود.

 جهت حفظ نظم و امنيت بيمار مراقب باشيد از زمان پذيرش تا ترخيص
دستبند شناسايي كودک از دستش خارج نشود و يا با ساير كودكان تعويض
نکند.و در صورت خراب شدن دست بند به بخش اطالع دهيد.

 بدون اطالع پرستار بخش  ،تخت كودک را عوض نکنيد و از خوابيدن همراه ،
بر روي تخت بيمار جداً خودداري شود.
 جهت حفاظت كودک  ،در صورت ترک كودک حتي براي يك لحظه كوتاه ،
نرده تخت را باال بکشيد و هيچ وقت بدون اطالع پرستار بخش  ،كودک را
تنها نگذاريد.
 همراه گرامي پوشك اسهالي و آشغالهاي خوني  ،حتماً در سطل زرد داخل
سرويس بهداشتي و ساير آشغالها در سطل آبي ريخته شود.
 از ريختن باقيمانده مواد غذايي و بطري هاي آب معدني در سطل زرد جداً
خودداري گردد.
 آموزش چهره به چهره در مورد بيماري و مراقبتهاي الزم در بخش به شما
داده مي شود و فرم مربوطه تکميل خواهد شد .سؤاالت خود را در زمينه
مصرف دارو و مراقبت در منزل و غيره از پزشك و پرستار بپرسيد.
 جزوات و پمفلت هاي آموزشي ارائه شده از سوي بخش  ،سبب ارتقاء
اطالعات شما در زمينه بيماري فرزندتان و مراقبت بهتر در منزل و كاهش
دفعات بستري در بيمارستان مي شود .لذا خواهشمنديم ضمن مطالعه دقيق ،
در حفظ و نگهداري آنها دقت نمائيد.

 در بخش نوزادان ،كيف بهداشتي شامل :لباس مخصوص براي مادر نوزاد،
درجه حرارت  ،ليوان  ،قاشق مي باشد.
 از آوردن تلفن همراه و هر گونه وسايل اضافي به بخش خودداري شود.
 در بخش جراحي كيف بهداشتي شامل :درجه حرارت  ،ليوان ،قاشق ،مسواک
 ،خمير دندان ،لباس بيمار ،دمپايي و گان براي همراه مي باشد.
 داشتن رضايت پدر و درصورت نبودن ايشان رضايت جد پدري ( پدربزرگ )
جهت عمل جراحي كودک الزامي است.
 از اشياء قيمتي  ،تلفن همراه  ،زيورآالت و كيف پول خود و  ...محافظت
نمائيد .در صورت مفقود شدن آنها  ،بيمارستان هيچ مسئوليتي را نخواهد
پذيرفت.
 در زمان ترخيص دقت نمائيد كه خالصه پرونده  ،دستورات دارويي و
مراجعات پس از ترخيص را از پرستار دريافت نمائيد .و در مراجعات بعدي
خالصه پرونده را همراه داشته باشيد.
 در زمان ترخيص كودک مدارک مورد نياز شامل  :دفترچه بيمه كودک ،
فتوكپي برگه اول دفترچه بيمه كودک و فتوكپي كارت ملي پدر را همراه

داشته باشيد .در ضمن دفترچه بيمه كودكان باالي  2سال مي بايست عکس
دار باشد.
 طبق برنامه تحول نظام سالمت براي پرداخت هزينه بيمارستان سهم بيمار با
بيمه روستايي  3درصد هزينه و بيمه شهري  6درصد هزينه را شامل مي
شود .
 كليه دارو و تجهيزات بيمار از طريق بيمارستان تأمين ميگردد .
 هر گونه هزينه و دريافت وجه نقد از طريق صندوق بيمارستان انجام مي
گردد و از پرداخت هر گونه وجه نقدي خارج از تعرفه و صورت حساب
بيمارستان خودداري شود .
 هر گونه فيلم برداري و تصويربرداري از داخل و محوطه بيمارستان ممنوع
است و پيگرد قانوني دارد.
 در صورت داشتن پيشنهاد  ،انتقاد و يا شکايت فرم شکايات درهر بخش
موجود است واز طريق مسئول بخش به واحد شکايات منعکس ميشود در
صورت تمايل به مراجعه حضوري و بيان پيشنهاد  ،انتقاد و يا شکايت ،در
شيفت صبح به واحد شکايات يا دفتر سوپروايزر و در شيفت عصر و شب به
سوپروايزر كشيك مراجعه نمائيد.

 ارتباط غير حضوري براي بيان پيشنهاد  ،انتقاد و يا شکايت
شماره تماس :

تلفن ثابت

33662072

تلفن همراه

19310309604

 شماره تلفن بيمارستان  33666241 - 33666242مي باشد.
رسيدگي شکايات درخصوص تحول نظام سالمت وزارت بهداشت ودرمان
سامانه پاسخگو

0591

سامانه پيامکي

21110591
با تشکر از همکاري شما

