َّالطبفی

آرسٍی هب سالهت ته ته افزاد جبهعِ ٍضفبی عبجل ّوِ
ثیوبراى ثیوبراى است ثِ هٌظَر ثبالثزدى ویفیت خذهبت
وقطٍ بیمارستان:

ٍارائِ ّزچِ ثْتز آى هٌتظز رٌّوَد ّبی سبسًذُ ضوب هی
ثبضین.
ثیوِ ّبی طزف لزارداد ثیوبرستبى ٍلی عػز(عج) اللیذ

داوشگاهعلومپسشکیشیراز

بیمٍ َای طزف قزارداد:

بیمارستان حضرتولیعصر(عج) اقلید

تبهیي اجتوبعی
ثیوِ سالهت
ًیزٍّبی هسلح
وویتِ اهذاد
ّزسبل ثزاسبس لزارداد داًطگبُ علَم پشضىی ثبسبیز ثیوِ
ّبهثلجیوْذاًب،ثبًىْبٍغیزٌّیشّوىبری هی وٌذ.
تعزفٍ اعمال ضایع جزاحی بیمارستان يلی عصز (عج) اقلیذسال 95

ًَع عول جزاحی

پزداختی ثیوبر ثزاسبس
تحَل سالهت ریبل

آپبًذیسیت

760000

ولِ سیستىتَهی
( ثزداضتي ویسِ غفزا)

350000-180000

سشاریي

950000

فتك

750000

دررفتگی ضبًِ

350000

ّوَرٍئیذ(ثَاسیز)

450000

وَرتبص ٍدیالتبسیَى
تطخیػی ٍدرهبًی

450000

خذمات قابل ارائٍ در بیمارستان
*اًجبم اعوبل جزاحی عوَهی
*ارائِ خذهبت ولیٌیىی ٍپبراولیٌیىی (آسهبیطگبُ ٍ
رادیَ لَصی ثزای ثیوبراى سزپبیی ٍثستزی
*الپبراسىَپی تطخیػی
*ًوًَِ ثزداری ٍ ارسبل آى ثِ آسهبیطگبُ پبتَلَصی
*فیىَ
*اًجبم هبهَگزافی ،سًََگزافی
*اًجبم هطبٍرُ رٍاًطٌبسی ٍ رٍاًپشضىی
*ارائِ خذهبت درهبًگبّی (چطن پشضىی،هغش ٍاعػبة
،سًبى ٍسایوبى ،داخلی ،جزاحی)
*اًجبم هبهَگزافی ،سی تی اسىي ًَ،ار عػت

ضمارٌ تماس َای بخص َای ضزيری بیمارستان
ياحذ مزبًطٍ

ضمارٌ

ضمارٌ مستقیم

داخلی
-44529340

بیمارستان

کتابچٍ راَىمای مزاجعیه
بخص َای
درماوی

فعبل

4
NICU

دفتز مذیزیت

109

دفتز پزستاری

165

پذیزش

129

اتفاقات

128-140

NICU

جزاحی
CCU

219-237

داخلیعمل

ICU

234-233

اطفبل

جزاحی
ICU

ccu

213-214

سایطگبه

سایطگاٌ

216-217

اتفبلبت

جزاحی

222-221

اطفال

136

داخلی

206

درماوگاٌ

145

داريخاوٍ

168-150

رادیًلًژی،سًوًگزافی

149

آسمایطگاٌ

125

بخطُای پاراکلیىیک ياداری

ضجبًِ رٍسی

درضیفت
غجح

رادیَلَصی

درهبًگبُ

آسهبیطگبُ

هذارن

دارٍخبًِ

پشضىی

ccu
اتبق عول

ویرایش :

داخلی

بهار 95
دیبلیش
ایمیلEmail: eghlidhvh@sums.ac.ir:
سایت بیمارستان eghlidhospital.sums.ac.ir :

آدرس :اللیذ-ثلَارضْیذثْطتی
تلفي071-44529340 :
وذپستی73817-75441:

ثبضٌذ.اس دست سدى ثِ سطل ّبی هذوَر جذا خَدداری
ًوبییذ.
 خَاّطوٌذ است ،جْت رفبُ حبل ثیوبراى اس سبعت10ضت تب  8غجح اس ثزلزاری توبس تلفٌی در ثخص ّب
خَدداری ًوبییذ.
 اس آٍردى ضبخِ گل طجیعی خَدداری ًوبییذ. اسًطستي رٍی چوي خَددرای فزهبییذ.درهبًگبُ ثیوبرستبى ٍلی عػز:
درهبًگبُ ثیوبرستبى در هحَطِ ثیوبرستبى ٍرٍدی
ثیوبرستبى دست چپ هی ثبضذ ،دارای پشضىبى هتخػع
داخلی ،جزاح ثِ غَرت ّوِ رٍسُ ،چطن پشضه
چْبرضٌجِ ٍپٌجطٌجِ ّز ّفتِ ،هغش ٍاعػبة،رٍاًپشضه
،سًبى ٍسایوبى هی ثبضذ ثزای گزفتي ًَثت ثب ضوبرُ
داخلی  145توبس ثگیزیذ.
پزداختی ثیوبرثز اسبس تحَل سالهت:
 ثیوِ سالهت ثذٍى فزم ارجبع  %6ثب فزم ارجبع %3 ثیوِ تبهیي اجتوبعی ًیبسثِ فزم ارجبع ًیست ٍپزداختی ثیوبر %6است.
 ثیوِ ًیزٍّبی هسلح ثستزی رایگبى ٍدر هَارد سزپبییپزًٍذُ دار سیز  6سبعت  %10هی ثبضذ.
 -ثیوِ وویتِ اهذاد پزداختی ثیوبر %6هی ثبضذ.

ٌّ-3گبم پذیزش هبدر جْت هزاجعِ ثِ سایطگبُ ارائِ
ضٌبسٌبهِ ثیوبر ٍّوسز ٍی ضزٍری هی ثبضذ.
 -4در غَرت ثیوِ ثَدى ثیوبر وپی غفحِ اٍل ضٌبسٌبهِ
ثِ ٍاحذ پذیزش جْت ارسبل ثِ ٍاحذ ثیوِ ارائِ گزدد.
-5استفبدُ اس دفتزچِ دیگزاى خالف ضزع ٍهمزرات ثَدُ
ٍدارای هجبسات هی ثبضذ.
-6در غَرت ثیوِ ًجَدى ثیوِ ثزای ثیوبراى ایزاًی در
اسزع ٍلت هزاجعِ ثِ سبیت ثیوِ ایزاًیبى ثِ ًطبًی:
 www.bimesallamat.irیب ثِ ٍاحذپذیزش
هزاجعِ ًوبییذ.اس سهبى ثجت ًبم ثیوِ ضوبضزٍع هی ضَد
ًِ اس سهبى پذیزش.
-7در غَرت ثزٍس ّزگًَِ تػبدف ٍیب حبدثِ در هحل وبر
،خبًِ ....جْت ثستزی ضذى ٍتزخیع ًیبس ثِ گشارش
ًیزٍی اًتظبهی هی ثبضذ.
ّ-8شیٌِ درهبى ّزگًَِ ضزة ٍضتن ٍدعَا ثِ غَرت آساد
هحبسجِ هی گزدد.
-9جْت ثیوبراًی وِ ثِ علت تػبدف در ایي هزوش تحت
درهبى لزار گزفتِ اًذ ثب ارائِ فزم تػبدفبت ٍغَرت جلسِ
ٍوزٍوی،وپی ضٌبسٌبهِ توبم غفحبت (2سزی)ٍثزاثز اغل
هی تَاًٌذاس ّشیٌِ رایگبى حَادث ثْزُ هٌذ گزدًذ،در غیز
ایي غَرت ثبیذ ولیِ ّشیٌِ را آساد پزداخت وٌٌذ.
ٌّ-10گبم تزخیع ثیوبرهی ثبیست تبییذ وبرضٌبس ًبظز
ثیوِ ثِ ّوزاُ وپی غفحِ اٍل دفتزچِ ثیوبرٍدستَر
ثستزی ثیوبر تَسط پشضه ثِ ٍاحذ تزخیع ارائِ گزدد.
-11تزخیع ثیوبراى اس سبعت 10الی  12غَرت هی گیز
لطفب در سبعت همزر ضذُ ثِ ٍاحذ تزخیع هزاجعِ
ًوبییذ.
-12ثِ هٌظَر تزخیع ًَساداى ثستزی گَاّی ًبهِ ٍالدت
ٍهعزفی ًبهِ ثیوِ جْت ًَساداًی وِ ثیوِ ًیستٌذ
ضزٍری هی ثبضذ.
-13گزفتي گَاّی ٍالدت ًَساداى ثب ارئِ اغل ٍوپی
ضٌبسٌبهِ پذرٍ هبدر ،رسیذ غزثبلگزی ًَساداى ،پزًٍذُ
پشضىی هبدر در ٍاحذ سایطگبُ ثِ غَرت ّوِ رٍسُ اهىبى
پذیز هی ثبضذ.
قواویه ومقررات بیمارستان:
سبعت هاللبت اس سبعت  15لغبیت  16هی ثبضذ لطفبهاللبت وٌٌذگبى هحتزم در سبعت همزر هزاجعِ ٍدر پبیبى
هاللبت ثب حفط آراهص جْت رفبُ حبل ولیِ ثیوبراى
ثیوبرستبى را تزن ًوبیٌذ.
اس آٍردى اطفبل ووتز اس  12سبل ثزای هاللبت درثیوبرستبى خَدداری ًوبییذ .سیزا هوىي است سالهتی
عشیشاى ضوب ثِ هخبطزُ ثیفتذ.
اس ثبس گذاضتي پٌجزُ ّبی ثخص وِ هَجت ٍرٍد هگسٍپطِ هی ضَد ،خَدداری ًوبییذ.
 اس وطیذى سیگبر در هحیط ثیوبرستبى جذا خَدداریفزهبییذ.
 اس دست سدى ثِ سزم ،خَى  ...،ثِ دلیل ایجبد خطزاتیوِ ثزای ثیوبر دارد جذا خَدداری ًوبییذ.
 ثعذ اس تزخیع ،ثیوبر هی تَاًذ وپی اٍراق پزًٍذُپشضىی خَد را ثب ارائِ در خَاست وتجی اس ارگبى ّبیی
وِ ًیبس ثِ ایي هذارن دارًذ (.بیمه تکمیلی،پزشکی
قانونی  )..،اس ثخص هذارن پشضىی دریبفت ًوبیذ.
سثبلِ ّبی خَدرا در سطل سفیذ ثب آثی ثیبًذاسیذ،سیزاسطل ّبی سرد رًگ هخػَظ سثبلِ ّبی عفًَی هی

امکاوات رفاَی بزای بیماران:
ًوبس خبًِ
ثَفِ
دستگبُ وپی
فضبثزای استزاحت ّوزاّبى
آثجَش برای ّوزاّبى ثیوبر
اتبق اسجبة ثبسی ثزای وَدوبى
ساعت کار ياحذ َای اداری يدرماوی
ٍاحذ تزخیع سبعت 7:30تب 14
ٍاحذ ّبی اداری اس 7:30تب 14
ٍاحذ ّبی در هبًی ٍپبراولیٌیىی طجك ثزًبهِ ضیفت
ثٌذی
ياحذ رسیذگی بٍ ضکایات
در غَرت داضتي ضىبیت غجح ّب اس سبعت 7:30تب ثِ
 13:30آلبی هیزسلیوبًی پزستبر ثخص اٍرصاًس هسئَل
ٍاحذ رسیذگی ثِ ضىبیبت ٍ عػز ٍضت ثِ سَپز ٍایشر
هزثَطِ هزاجعِ ًوبییذ  .در غَرت عذم حضَر ایطبى ثب
ضوبرُ هَثبیل  09164618593توبس گزفتِ ضَد .
ضوٌب غجح ّب ثزای گزفتي فزم ضىبیت ثِ ٍاحذ هذیز یت
خبًن اهیذ ٍار هزاجعِ ًوبییذ.
وظز سىجی
ثب تىویل فزم ّبی ًظز سٌجی وِ در ثخص ّب ی
درهبًی ،اداری ٍوٌبر غٌذٍق ّبی ًظز سٌجی هَجَد
است ،هبرادر ارائِ خذهبت رسبًی ّزچِ ثْتز یبری ًوبییذ.
ضوٌب فزم ّبی ًظز سٌجی تىویل ضذُ در سبهبًِ رضذ
ٍارد ٍ ثِ غَرت فػلی هَرد تجشیِ ٍتحلیل لزار گزفتِ ٍ
طجك ایي فزم ّب پزسٌل درهبًی هَرد تطَیك ٍتٌجیِ لزار
گزفتِ ٍالذام اغالحی السم غَرت هی پذیزد .عالٍُ ثز
فزم ّبی ًظز سٌجی ،فزم ّبی رضبیتوٌذی ًیش در ٍاحذ
ّبی ثستزی ٍسزپبیی هَجَد هی ثبضذ وِ ثب تىویل ایي
فزم ّب ًیش هبرادر ثْجَد ویفیت ٍ افشایص رضبیتوٌذی
ثیوبراى یبری هی ًوبییذ.

همزرات ثیوبرستبى:
-1پذیزش ثیوبراى ضوبچِ ثِ غَرت سزپبیی ٍ ثستزی
در ٍاحذ پذیزش غَرت هی پذیزد .
ٌّ-2گبم ثستزی ثیوبر السم است سٌذ هعتجز هبًٌذ
ضٌبسٌبهِ یب وبرت هلی ثِ ٍاحذ پذیزش ارائِ گزدد.

