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 راهنمای طبقات

 سردخانه. ،آشپزخانه ،فیزیوتراپی ،درمانگاه پیگیری ،ام ار آی ،سی تی اسکن ،دیالیز زیرزمین: -
 

دفترخرمما  پترتینانی، آمروکا کارک،راا،  اررم رراسر ،        دفتر پرستاری، دفترر ریاسر ،   همکـف: -

ساختماا، دفتر بهنرود  ، بایگانی، تاسیسا    ممیری  م،ابع انسانیممارک پزشکی، اداره آمار اطالعا ، 

بانر  خروا،    ،آکمایترگاه  ، مخابرا ، تمارکا ، درمانگراه، بیرخانه، کارگزی،ی،  ارم بهماش کیفی ، د

سونوگرافی، ترخیص، پذیرا، درآمرم،   ، اطاق عملشیمی درمانی، رادیولوژی، آنم سکوپی، ا رژانس، 

 های خودپرداک  بان  رفاه   دستگاه نماکخانه،امور مالی،  ،تجهیزا  پزشکیممدکاری،  کارش،اساا بیمه،
 

 

آنژیوگرافی، پس  آنژیوگرافی، اطاق عمل ج،رال، اطاق عمل قلب. باک، آی سری یرو قلرب     طبقـه اول: -

 .2باک، بخش جراری قلب باک، سی سی یو

 .3،  آی سی یو2، آی سی یو 1آی سی یو  طبقـه دوم: -
 

 .2، جراری مرداا 1جراری مرداا  :طبقه سـوم -
 

 .2داخلی مرداا ،1داخلی مرداا  چهارم:طبقه  -
 

 .2، داخلی کناا 1داخلی کناا  طبقه پنجـم: -
 

   گوارا  جراری کناا طبقه ششم: -
 

 اکوکاردیوگرافی   تس   رکا. ،پس  سی سی یو، 2سی سی یو ، 1سی سی یو  :طبقه هفتم -

 امکانات رفاهی داخل بیمارستان

 بیمارستااطنقه همکف نماکخانه   سر یس بهماشتی:  -

  اقع در سالن همه طنقا تلفن رایگاا:  -

 در بخش های بستری آموکشی رایگاا: کتب -

 در تریاژ ا رژانس بیمارستاا یلچر   برانکارد:  -

 ک،ار درب چمراا محوطه بیمارستاابوفه مواد غذایی:  -

 در کلی،ی   یژه ج،ب ساختماا اصلی بیمارستاادار خانه:  -

 طنقه همکف بیمارستاافتوکپی:  -
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 طنقه همکف بیمارستاااطالعا :  -

  ر دی های اصلی بیمارستاا در داخل سالن انتظارخودپرداک بان  :  -

 در بخشبیماران  پذیرشمراحل 
 ،ش،اسر،امه یرا کرار  ملری     ،به همراه داشتن ممارک مورد نیاک )برگه دستور بستری اک پزش  معالج (1

 .دفترچه بیمه(

 .مراجعه به  ارم پذیرا با دستور پزش  (2

  توسط  ارم پذیرا. جه  اختصاص تخ ، هماه،گی با بخش (3

 .انجام اقماما  الکم جه  تتکیل پر نمه توسط بیمار یا همراه  ی (4

 .مراجعه همراه بیمار به  ارم ص،م ق (5

 .نامه اک بیمار یا قیم بیمار )پمر یا برادر(برگه بستری   اخذ رضای مراجعه به پذیرا برای گرفتن  (6

 

 مددکاری 
 توانند به واحد مددکاری مراجعه نمایند:محترم، جهت انجام امور ذیل میمراجعین 

 راه،مایی جه  صم ر بیمه درمانی. -

 راه،مایی   رسیمگی به مسائل مالی بیماراا تصادفی. -

 بضاع  جه  رسیمگی   کم  به بیماراا نیاکم،م.اقتصادی بیماراا بی ،بررسی  ضعی  اجتماعی -

ا رژانس اجتماعی در ارتناط با بیماراا اک جمله کودک آکاری، ختون  هماه،گی با مراکز بهزیستی    -

 گی  .... . وادخان

 بهزیستی، کمیته امماد، هالل ارمر   خیرین سالم . اراا  اجم شرایط به مراکز رمایتی)معرفی بیم -

 صور  امانی.های مربوطه جه  دریاف  لواکم پزشکی بهمعرفی بیماراا به ساکماا -
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 ،کمیته امماد ،نیر های مسلح، مین اجتماعیسایر اقتار( تأ ،خمما  درمانی )کارم،می، ر ستایی، ایرانیاا

هرای تکمیلری )دانترگاه    بیمه ،خرداد15 ،صما   سیما ،کنماا ،بان  کتا رکی ،بان  مل  ،بان  تجار 

   شهرداری، قرارگاه هوایی خاتم االننیاء(.شرک  نف ، ، آتیه ساکاا ،SOSه دانا، سی،ا، ایراا، مبی ،پردیس

بـا   است، لذا در صورتـی که قصد ترخیــص  رایگان هـزینه درمان تمام مجروحین تصادفات رانندگی)

مندی از بیمه رایگان حـواد   جهت بهره، دارید به مرکز درمانی دیگری رارضایت شخصی برای مراجعه 

 (ترافیکی به مسئول واحد درآمد بیمارستان، مراجعه فرمایید.

 پرونده پزشکی مدارک ازنحوه دریافت 
 جه  دریاف  ممارک پزشکی، داشتن کار  ش،اسایی الزامی اس . -

هرگونه ممارک پزشکی به  باشم، لذا ارائهممارک   پر نمه پزشکی بیماراا، جزء اطالعا  محرمانه می -

 باشم.افراد غیر، طنق قوانین   مقررا ، مم،وع می

در صورتی که خود بیمار قادر به مراجعه   گرفتن ممارک نیس  یکی اک اقوام درجه ی  )پمر، مرادر،   -

دار )ش،اس،امه یا کار  ملی( اک بیمار   یا عکس همسر   یا فرکنم( با در دس  داشتن ممرک ش،اسایی

توانرم بره  اررم مرمارک پزشرکی      من،ی بر اثنا  نسن  درجه ی  برا بیمرار )ش،اسر،امه( مری    ممرکی 

 بیمارستاا، مراجعه نمایم.

اندازی سیستم الکترونیکی اداری، کلیه روند پاسخ به درخواست مـدارک پزشـکی   با توجه به راه* 

ساعت زمان انتظار شـما  پذیرد و تا دریافت پاسخ نهایی، حداقل یک شما از طریق رایانه انجام می

 .خواهد بود. لطفا با صبر و بردباری خود، همکاران ما را در ارائه بهترخدمات، یاری رسانید

 رسیدگی به شکایات
طور مستقیم   خارج اک فرای،م ص،م ق   چارچوب قوانین   مقررا  بیمارسرتاا  ارائه هرگونه  جه به -

درمانی، کارک،اا  ...( جه  دریاف  خرمما  درمرانی،   )اعم اک دریاف  پول توسط پزش ،  ارمهای 

مم،وع بوده   در صور  متاهمه چ،ین مواردی، مراتب به  ارم رسریمگی بره شرکایا  بیمارسرتاا،     

 اطالع داده شود.
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هرگونه پیت،هاد، انتقاد   یا شکای ، در رابطه با نحروه ارائره خرمم  کارک،راا، فرای،رمهای درمرانی،        -

( مطرح فرماییرم یرا   36122824 :فتر ر ابط عمومی   رسیمگی به شکایا  )تلفنتجهیزا   ... را با د

رسیمگی نصب شمه در هر طنقه، انماخته   نتیجه آا را اک دفتر های انتقادا    پیت،هادا  در ص،م ق

 مرکز،  اقع در طنقه همکف، جویا شویم. به شکایا 
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 اعتقادی ـنظام عبادی 

ساع  قنل   بعم اک نماک مغرب، در دفتر ر ابرط عمرومی، طنقره همکرف،     متا ر دی،ی، هر ر ک ی   -

 رضور دارنم.

 گردد.نماک جماع ، هر ر ک ظهر، در نماکخانه بیمارستاا توسط امام جماع  مرکز، برگزار می -

گوی نیاکهای عنادی، اعتقرادی    پاسخ  36122824متا ره دی،ی مرکز، هر ر ک عصر با شماره تماس  -

 باشم.سواال  دی،ی ، ممدجویاا محترم می

 پژوهشآموزش و 
به م،ظور آگاهی   اطرالع یرافتن اک قروانین   مقرررا  بیمارسرتاا   راه،مرایی مرراجعین، ه،گرام          -

 توسط کارک،اا  ارم پذیرا به شما تحویل داده می شود."  راه،مای مراجعین "پذیرا،  کتابچه

کتاب های آموکشی تم ین شمه با موضوع های مرتنط با نوع بیماری، ه،گام بستری شما، به شرما   -

تحویل داده می شود که رین بستری   پس اک ترخیص بع،رواا م،نرع آموکشری در دسرترس اک آا     

  استفاده نماییم.

باال بردا    پژ هش یتوسعه مهار  ها در راستای با توجه به آموکشی   پژ هتی بودا این مرکز، -

متارک  نیاک به  ،، ممکن اس  در مواردیبیمارااسالم  سطح مراقن  اک  یدانش   ارتقا سطح

  رضای  ایتاا این امر صور  می  در صور  تمایل ت،هاشود که  بیماراا در امور پژ هتی،

  قنل اک کوچکترین اقمامی در این خصوص، تمامی اطالعا  مربوط به پژ هش مورد نظر،  پذیرد

  تیارا    ... توضیح داده می شود. حوه انجام، خطرا ، مزایا، اخن

تاثیری در تما م   نحوه دریاف  هیچ ،   تحقیق در هر گونه پژ هش بیمارشرک    یا عمم شرک   -

 نخواهم داش . ایتاا، خمما  سالم 
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 مقررات بیمارستان
 

 باشم.استعمال دخانیا ، اکیماً مم،وع می -

استفاده اک موبایل، توسط مالقا  ک،،رمگاا، در سراعا  مالقرا  بره دلیرل امکراا ترماخل امرواج برا           -

 باشم.رعای  رال بیماراا، مم،وع می جه ها   همچ،ین تجهیزا  پزشکی موجود در بخش

در صور  نیاک به رضور پرستار یا اعضاءاصلی گر ه پزشکی بر بالین بیمار، کنگ ارضرار پرسرتار را    -

سروال   ،)نحروه اسرتفاده اک آا را اک پرسرتار بخرش     .ی هر تخ  تعنیه شمه اس ، فترار دهیرم  که باال

 .فرماییم(

، به پوستر نصب شمه درقسم  پذیرا   سای  بیمارستاا، مراجعره  های درمااهزی،هجه  اطالع اک  -

 فرماییم.

 های بستری، فقط با کار  همراه، مقم ر اس .تردد در بخش -

 اقرع در طنقره    صر،م ق   انتظامرا   سرپس بره    به  اررمهای پرذیرا   ابتما جه  تهیه کار  همراه -

 مراجعه فرماییم. همکف،

 شود.هزی،ه همراهی در کماا ترخیص، طنق تعرفه دریاف  می -

با هماه،گی انتظاما  درب آسانسور، صور   23الی  8جابجایی همراهیاا بیماراا، هر ر ک اک ساع   -

 پذیرد. می

 باشم.  رضور همراه بیماراا به ه،گام  یزی  پزشکاا در اتاق بیمار، مم،وع می -

همراه،گی مسرلول بخرش یرا مسرلول      برا  خر ج بیمار اک بخش، ت،ها با اجاکه کتنی اک پزش  معالج    -

 شیف ، مقم ر اس .

 باشم. جوار، مم،وع میهای همتردد بیمار   همراه در بخش -

 باشم.ماً مم،وع میتردد آقایاا در بخش کناا، اکی -

 باشم.عصر می 4الی  2:30کماا مالقا ، ر کهای ک ج ساع   -

 باشم. سال، در کماا مالقا ، مم،وع می 12 ر د افراد کیر  -

 اک آنجایی که بیماراا بستری نیاک منرم به استرار    آرامش دارنم، رعای  سکو  الزامی اس . -

یو   سی سی یرو،  سی یژه بیماراا بستری در آیبیمار بهاک تردد غیرضر ری در کماا مالقا  بر بالین  -

 اکیماً خودداری فرماییم.
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استفاده بیماراا، اک لناس مخصوص بخش )لناس فرم بیماراا( در طول کمراا بسرتری ایتراا، الزامری      -

 اس .

شرود کره   ه،گام پذیرا، دستن،م ش،اسایی بیمار، توسط کارک،اا  ارم پذیرا به بیمار تحویل داده می -

برای ارائه خرمما    باشم. بستن دستن،م بر ر ی دس  بیماربه م،ظور ش،اسایی  ی، در طول درماا می

 اس .  ، الزامیصحیح به بیمار صحیح

. ه،گرام  متخصا  ذکر شمه ر ی دستن،م ش،اسایی بیمار، بایم با متخصا   ی مطابق  داشته باشرم  -

در صور  عمم تطابق، سریعاً به  ارم یم    تحویل گرفتن دستن،م اک  ارم پذیرا آا را ک،ترل فرمای

 پرستار اطالع دهیم.   چ،انچه در بخش بستری هست،م بهپذیرا 

 در رفظ   نگهماری دستن،م ش،اسایی خود، کوشا باشیم. -

باشرم، در  انه قرار داده شمه در سالن انتظار بیمارستاا، جه  استفاده شما مرراجعین محتررم مری   کتابخ -

کوشا باشیم   پس اک اسرتفاده اک هرر کتراب، آا را در جایگراه مخصروص       ا،هکتابرفظ   نگهماری 

 خود، قرار دهیم.

باشرم لرذا ارائره    اک آنجایی که کلیه اطالعا  مربوط به بیمار   پر نمه پزشکی  ی، کامال محرمانه می -

فرکنم( توسرط  اررم    ،همسر ،قیم ،مادر ،به بستگاا درجه ی  بیمار )پمر فقط هرگونه کپی اطالعا 

 .اس  ممارک پزشکی   در ساعا  اداری، امکاا پذیر

هیچ گونه مسلولیتی در قنرال نگهرماری   یرا مفقرود شرما امروال       ، کارک،اا شاغل در آا  بیمارستاا  -

 ، اعم اک پول ، طال، جواهرا ، انگتتر، موبایل   اشیاء گراا قیم  نمارد.  همراه  ی بیمار یشخص

 باشم.مجهز به د ربین ممار بسته میاین بیمارستاا  -

 تغذیه )آشپزخانه(
 ، اک غذای رژیمی استفاده خواه،م نمود.پزش  بیمارانی که رژیم غذایی خاص دارنم، ب،ابر دستور -

 های غذایی برای عموم افراد امکاا پذیر اس .استفاده اک  عمه -

 7:30الی  6کماا توکیع صنحانه:  -

 14الی  12کماا توکیع ناهار:  -

 20الی  18کماا توکیع شام:  -
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کیرکمین  طنقههای غذایی، به آشپزخانه بیمارستاا،  اقع در  عمه توان،م برای تهیههمراهیاا محترم می -

 های مقرر، مراجعه فرمای،م.  در کماا

 و کنترل عفونت رعایت بهداشت محیط

اک  ارسرتاا شرمه    سراکی محریط بیم  تواا موجب سالممی ،در خصوص بهماش  محیطرعای  نکاتی با 

، بمیهی اس  رعایر   همچ،ین انتقال آا به خارج بیمررارستاا جلوگیری نمود اشاعه بیماری به داخل  

منانی بهماش  محیط، با ک،ترل عفون  های ناشی اک آلودگی محیط های بیمارسرتاا، ترأثیر مسرتقیم برر     

 سالم  بیماراا دارد.

های عفونی، سررنگ، سر  سررم، باترل سررم،      مخصوص کباله، کرد رنگهای های کباله دارای نایلواسطل -

 باش،م.های آغتته به ترشحا  بیماراا   مواد آلوده به خوا میمیکر س ، پوشش

مخصوص مواد غذایی د ر ریخت،ی، قروطی کمپرو ،    مشکی رنگ،های های کباله دارای نایلواسطل -

 باشم. های غیرعفونی میجا    سایر کبالهپوس  میوه

 های ویژه، الزامی است.های یکبارمصرف )کاورکفش و گان( در بخشده از پوششاستفا

 بیمار ترخیص

 باشم.عصر می 6صنح الی  8کماا ترخیص بیماراا اک بیمارستاا، اک ساع   -

مری   کپی دفترچره بیمره     فرم بیمه ،ترخیص بیماراا: دستور ترخیص پزش  معالج برایممارک الکم  -

 .باشم

 مراحل ترخیص:

 دستور ترخیص توسط پزش  معالج با مهر   امضاء ایتاا.ثن   (1

 .  ارسال به  ارم ترخیص تکمیل پر نمه بیمار در بخش مربوطه (2

 انجام محاسنا  مالی در  ارم ترخیص   ارسال به ص،م ق. (3

فریش پرداخر     ارائهپرداخ   جه به  ارم ص،م ق بیمارستاا   مراجعه بیمار یا همراهی  ی برای  (4

 ترخیص.هزی،ه به  ارم 

 .  ارائه به بخش    ارم نگهنانی ه،گام خر ج بیمار دریاف  برگه ترخیص اک  ارم ترخیص (5
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 فرایند ترخیص بیمار
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 : فرمایید توجه

     درصورت نیاز به پیگیری درمان پس از ترخیص، تاریخ و مکان مراجعـه را از پرسـتار بخـش

 جویا شوید.

  ترخیص با رضای  شخصی الزامی اس .در صور  تمایل به ،نامهتکمیل فرم رضای 

 نامه، بره  بیمارانی که دارای سابقه بیمه تکمیلی می باش،م، بایستی تا قنل اک ترخیص، همراه با معرفی

گونره مسرلولیتی،   صور   ارم ترخیص، هریچ  ارم ترخیص بیمارستاا مراجعه نمای،م، در غیر این

 نخواهم داش . 

  ،برگه خالصره  ضرعی  پر نرمه را اک بخرش یرا  اررم تررخیص        جه  ادامه درماا در سایر مراکز

 دریاف  نماییم.

 .برای تاییم دفترچه بیمه به  ارم بیمه مراجعه فرماییم 

 گرددصور  آکاد محاسنه میها بهبیمارانی که دفترچه بیمه به همراه نماشته باش،م، هزی،ه. 

 بیمارستان در حال انجام وظیفه کارکنانجرایم کیفری علیه 
چنانچه هر فردی اعم از بیمار، همراه و بستگان و سایر افراد به پرسنل درمانی در حال انجاا  وییهاه، هانهی     

 گردد:قاننن مجازات اسالمی می 609و  608نماید مشمنل ماده 

 سه ها شش سال حبس  -1

 ضربه  74شالق ها  -2

 جزای نقدی -3

 مصادیق توهین:

 و هحقیرکننده آمیزکار بردن هرگننه کلمات رکیک و اهانتبه -1

 هرگننه اقدامات عملی که داللت بر هنهی  داشته باشد -2

 وارد کردن هرگننه ضربه به قصد هنهی  و هحقیر -3

 فحاشی -4
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 بیمارستان نحوه ارتباط با ریاست

 30004316122000سامانه پیامک:  -

 bmc.muq.ac.irسایت بیمارستان:  -

 صندوق انتقادات و پیشنهادات -

 ارتباط با ما

 36122000                بیمارستان:مرکز تلفن 

 36122824           دفتـرروابـط عمومی:

 36122857:            رسیدگی به شـکایات

 36122832         واحــد تـرخیــص:

 36122824          دفـترمشـاور دینـی:

 36122855        نـمـابر بیمـارستـان:

 

 bmc.muq.ac.ir: سایت بیمارستـان 

 دکتر مرکز آموزشی، پژوهشی، درمانی شهید ـبلوار شهید بهشتی  ـآزادگان  ـقم  آدرس بیمارستان:

 .بهشتی

 

 کننده گرامیبا آرزوی سالمتی و طول عمر برای شما مراجعه


