 در صورت داشتن عمل جراحی از

 شکایات  ،انتقادات و پیشنهادات خود

خوردن وآشامیدن خودداری کنید در

در صندوق های مربوطه بیندازید .

صورت خوردن و آشامیدن حتما به

 بعداز ویزیت پزشک معالج روند

پرستار اطالع دهید .
 از کشیدن سیگار در بیمارستان
خودداری فرمایید.

ترخیص حدود دو ساعت طول می
کشد .

 زباله های خود را در سطل های آبی

 در صورت داشتن سئوال یا مشکل در

بریزید سطل های زرد رنگ ویژه زباله

مورد بیماری خود پس از ترخیص می

های عفونی می باشد .

توانید با بخش مربوطه تماس بگیرید

 به منظور حفظ سالمتی خود ودیگران

بدین منظور شماره  31934000را

دست های خود را بطور مرتب بشوئید.

شماره گیری نموده و بخش مربوطه را

 مالقات بیماران در بخش های عادی با

از مخابرات درخواست نمایید .

محدودیت کودکان از ساعت 14 : 30
الی 16 : 30میباشد.
 مالقات در بخش های ویژه از ساعت15
الی  16می باشد .
 در صورت داشتن سئوال شرعی با
هماهنگی بخش با واحد عقیدتی تماس
حاصل نمایید .

توجه  :از افتخارات ما این است اکثر
خدمات درمانی در این مرکز توسط افراد
هم جنس انجام می گیرد و این مرکز
دارای رتبه عالی در اجرای طرح انطباق
است .

تهیه وتنظیم :
واحد آموزش به بیمار
بیمارستان شهید عارفیان ارومیه
سال1401

راهنمای بیمار در بیمارستان شهید عارفیان

طبقه سوم  :بخش داخلی زنان و

نحوه پذیرش :

باتشکر از انتخاب شما و آرزوی بهبود ی

نمازخانه خواهران  -واکسیناسیون –

با در دست داشتن مدارک الزم جهت

کلیه بیماران  ،این راهنما جهت تسریع

واحد آموزش به بیمار

تشکیل پرونده به حضوری به واحد پذیرش

انجام خدمات درمان تهیه گردیده
خواهشمنداست آن را به دقت مطالعه

ساختمان شماره : 2

مراجعه نمایید .
.مقررات :

فرمایید .

طبقه همکف سی تی اسکن

بیمارستان عارفیان دارای قسمت های

طبقه اول بخش های ویژه ( )CCU-ICU

جامعه است در بیمارستان الزم وضروری

زیر است :

طبقه دوم  :بخش جراحی مردان

است .

 دفتر پرستاری در حیاط بیمارستان

طبقه سوم  :بخش جراحی زنان

جنب بوفه می باشد .

طبقه چهارم  :بخش نوزادان وکودکان

ساختمان شماره  1شامل :

ساختمان ام آر آی :

 طبقه زیر زمین  :رادیولوژی ،

طبقه همکف :ام آر آی

سونوگرافی
 طبقه همکف  :بخش زایمان ومامایی و
بخش اورژانس برادران وخواهران
 طبقه اول :اتاق عمل
طبقه دوم :بخش داخلی مردان ونمازخانه
برادران

طبقه اول  :ترخیص  ،پذیرش  ،بیمه گری
مدارک مورد نیاز برای بستری :
 دستور بستری
 مدارک الزم برای بیمه وبیمه تکمیلی

 رعایت شئونات اسالمی که مورد احترام

 پس از مراجعه به بخش در صورت
صالحدید مسئول شیفت یک نفر همراه
نزد بیمار حضور خواهد داشت در
اینصورت کارت همراه از پذیرش تهیه
شود .
 هنگام بستری پول واشیا قیمتی خود را
به همراه خود تحویل نمایید .
 عموماً برای هر تخت بیمار تلفن جداگانه
نصب شده است بیمار می تواند با داخل
بیمارستان وداخل شهر تماس داشته با
شد .

