بيماران و همراهان محترم
ضمن عرض سالم و خوش آمد گويي به شما خواهشمند است جهت کاهش اتالف زمان و ارتقاء فرآيند
پذيرش و ترخيص ،به موارد ذيل توجه فرمائيد:
-1در صورتيكه دردفترچه بيمه بيمار در قسمت وابستگي نسبت فرزندي قيد گرديده باشد ،براي بيماران زايمان و كورتاژقابل قبول نمي
باشد و بيمار به صورت آزاد پذيرش خواهد شد .مگر اينكه بيمار با اخذ دفترچه بيمه جديد با وابستگي همسر اقدام نمايد.
-2كپي صفحه اول دفترچه بيمه بيمار( دو برگ)

 -3در صورتيكه بيمار شما زايمان طبيعي يا سزارين يا كورتاژ دارد الزم است كپي از صفحه اول و دوم شناسنامه بيمار و همسر (1برگ) .در
صورت داشتن صيغه نامه كپي از تمام صفحات آن نيز تحويل گردد.

-4در صورتيكه بيمار اورژانسي بستري شد و مدارك شناسائي به همراه نداشت همراه بيمار بايد پس از بستري در بخش ،كپي مدارك را
تحويل منشي بخش نمايد.
 -5با توجه به اينكه در زمان ترخيص پرداخت فقط به صورت الكترونيكي صورت مي گيرد كارت بانكي همراه داشته باشيد.
 -6در زمان ترخيص بيمار ،اصل دفترچه بيمه بيمار و شناسنامه و كارت ملي بيمار و همسر وي ضروري است.

 -7همراه بيمار در زمان بستري به منظور اطالع از هزينه بيمار خود و با مراجعه به بلوك  Bو در تابلو نصب شده از هزينه تقريبي خود مطلع

شود.
-8بعد از بستري بيمار جهت اطالع از وضعيت بيمار به واحد اطالعات و مانيتورهاي سالن انتظار بيمارستان مراجعه نمائيد و يا با شماره تلفن

هاي گويا  32422161-32242214 - 32223221 -32222221تماس حاصل فرمائيد.

 -9قبل از ترخيص بيمار جهت دريافت شناسنامه نوزاد اقدام نماييد. .مدارك مورد نياز جهت اخذ شناسنامه :

-1ارائه اصل شناسنامه پدر و مادر نوزاد و حضور يكي از والدين به منظور اخذ شناسنامه الزامي است ضمنا در ايام غير تعطيل امكان اخذ

شناسنامه در بيمارستان واحد صدور شناسنامه واقع در محوطه بيمارستان جنب كلينيك شماره  1امكان پذير است.

 -12زمان ترخيص از ساعت  11الي  14و  15الي  16:32و در ايام تعطيل از ساعت  11الي  14:32مي باشد.

-11به منظور اطالع از ترخيص بيمار خود الزم است به مانيتورهاي واقع در بلوك  Bمراجعه نموده و از ترخيص ايشان مطلع شويد.

 12ساعت مالقات هر روز از ساعت  15الي  16مي باشد( بخش هاي بلوك زايمان ،اتاق عمل ،ريكاوري ،سي سي يو ،اي سي يو ) مالقات

ندارند.
 -13آوردن افراد زير  12سال هنگام مالقات در بخش ها درماني ممنوع است.
آدرس كلينيك شماره  :1داخل محوطه بيمارستان

آدرس كلينيك شماره  : 2خيابان شهيد بهشتي ،ميدان شهدا ،قبل از زيرگذر طالقاني ،ساعت شروع كار كلينيك 7:32
ت
با شکر از توهج شما :مرکز آموزشی ردمانی امکلی

