
راھنماي مالقات كنندگان محترم:

د در بخش ھاي بستري تنھا با رؤيت كارت ھمراه بیمار توسط نگھبان بخش میسر خواھد بود لذا ترد
ورود شما بدون ارائه كارت معذوريم .از

جھت دريافت غذا در بخش ارائه كارت ھمراه الزامي است.

ممنوع مي باشد.ICUقات در بخشھايمال

، جھت ھر ICUبه منظور حفظ نظم و آرامش در بخش و رعايت حال بیماران ،بجز بیماران بستري در
بیمار تنھا يك ھمراه كافي است .

بعد از ظھر بوده و آوردن ۵الي ٣ات بیماران براي دوستان و آشنايان ھمه روزه از ساعت ساعات مالق
اطفال به صالح آنان نبوده و براي سالمتي آنھا بسیار مضر مي باشد .

به منظور رفاه حال بیماران از مراجعه به بیمارستان در خارج از ساعات مالقات خوداري نمايید .

عمال دخانیات در محیط بیمارستان خصوصا در اتاق بیمار كامال زيانبار و سالمتي ھمه را به است
مخاطره مي اندازد .

.جھت انجام فريضه نماز مي توانید از نماز خانه موجود در حیاط استفاده نمايید

به منظور رفاه حال بیماراني كه در نوبت بستري ھستند تقاضا مي شود در صورت صدور دستور ترخیص 
تر جھت تسويه حساب و ترخیص بیمار خود عمل نموده و اتاق و تخت مربوطه را پزشك ، ھر چه سريعتوسط

تخلیه نمايید.

در ھنگام ترخیص بیمار با توجه به ساعت اعالم شده توسط منشي بخش ، در بیمارستان حاضر 
و ازدحام بي مورد جلوگیري شود .شده تا از معطلي

صورت تمايل به ترخیص بیمار خود با رضايت شخصي ، مسئولیت كلیه عواقب احتمالي متوجه خود در
ھمراه گرامي مي باشد و بیمارستان ھیچگونه تعھدي در اين خصوص نخواھد داشت .بیمار و شما

به منظور رعايت نظم و رفاه حال بیماران ، در طول مدت بستري موظف به رعايت كلیه قوانین و مقررات 
بیمارستان مي باشید .



ود و خطاھاي ناخواسته مورد عفو قرار در لحضات شیرين ترخیص ما را به خاطر امكانات محد
عاطفي قصد انگیزه ھايكه اين مجموعه با خلوص نیت وباشیدو مطمئنداده

به شمارا داشته است.خدمت

ھمچنین در صورت داشتن ھرگونه انتقاد ، پیشنھاد يا شكايتي مي توانید در ساعات 
با بعد ازظھربه واحد رسیدگي به شكايات مراجعه فرمايید،يا٢صبح الي ٨اداري 
تماس حاصل فرمايید. و در ساعات غیر اداري مراتب را به سوپروايزر وقت ٢١١داخلي

بیمارستان گزارش دھید.


