-در تمامي بخش ها ساعت استراحت در

استعمال سيگار بر اساس قوانين بخش در

شب پس از ميل داروهاي شب و استراحت

مکانهاي در محوطه مجاز است

نيم روزي 1ز ساعت  11الي  11مي باشد.

-روزهاي ويزيت پزشکان هر بخش توسط



لطفا وسايل زير را براي بيمار خود
تهيه نماييد.

 -ليوان پالستيكي

 دمپايي حوله و صابون دستمال كاغذي شامپو و مسواك و خمير دندانلباس زير (زيرپوش و شورت) ساک بهداشتی حاوی وسایل ولباس
از آوردن وسايل زير خودداري


كادر پرستاري اعالم خواهد شد.

بخش اورژانس حضورهمراهالزاميست مگر اينكه مدارك
بستري بيمار كامل و بيمار آقا
باشد ،همراه اجازه خروج دارد.
-در بخش اورژانس همراه جهت بيماران

دانشگا ه علوم پزشكي ايران
مركز آموزشي درماني
روانپزشكي ايران

خانم الزاميست.همراه اورژانس حتي
االمکان موبايل خود را در معرض ديد قرار
ندهد.از آوردن داروهاي اضافي براي بيمار
حتي اگر بيمارتان تأكيد دارد خودداري كنيد
و پرسنل پرستاري را در جريان اين امر قرار

نماييد:

 وسايل فلزي و شيشه اي از قبيلچاقو،ليوان شيشه اي و هر گونه
لوازم تیز
بشقاب،فالسك،قاشق ،چنگال
 تلفن همراه هر گونه دارو و مواد روان گردان لباس شخصي اشياء قيمتي و پول نقدواكمن و هر گونه وسيله صوتي-طناب

دهيد.ترخيص فقط با اجازه پزشك مي باشد
كادر پرستاري جهت اين امر اطالعي ندارند و
فقط همان روزي كه بيمار مرخص مي شود در
جريان اين امر قرار مي گيرند .ترخيص از طريق
كادر درمان بخش نه مددجو به خانواده اطالع
رساني خواهد شد.ولي قانوني با ميل شخصي
فرد بستري كننده مي تواند با قبول كليه
مسئوليت ها و تکميل فرم مربوطه ترخيص
نمايد.
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آموزش بد ورود

ضمن خوش آمد گويي به شما بيماران و

 -ساعت ورزش  9الي 93:9

 -ساعت مالقات در بخش زنان روزهاي زوج

خانواده عزيز لطفا به نكات زير توجه

 -ساعت هواخوري صبحها  09الي 00

بر اساس قوانين سابر بخش هاست با اين

نماييد.

 -ساعات مالقات روزهاي زوج از ساعت 01الي 01

تفاوت كه هنگام مالقات بايد فرد مالقات
كننده با كارت شناسايي مراجعه كند.

 تيم درمان  ،پزشك معالج  ،سرپرستاربخش  ،جانشين سرپرستار بخش و
روانشناس بخش توسط پرستار پذيرش
كننده به شما معرفي خواهد شد.

ساعت هواخوري مي باشد.

-ساعت ميل داروي ظهر در بخش زنان پس از

-در صورتي كه پزشك در خواست مصاحبه

 -ساعات تماس تلفني خانواده با بخش جهت

صرف ناهار

با خانواده را داشته باشد از طريق پرسنل

گفتگو با بيمار از ساعت  01اي 09

 -ساعت ميل داروي شب ساعت  00مي باشد.

 -ساعت ميل داروهاي صبح پس صرف صبحانه

-جهت تماس تلفني در بخش زنان خانواده مي

يخش به شما اعالم خواهد شد.
مددجوي شما هنگام ورود ممكن است به علت
بيماريش نا آرام باشد كه اين الزمه آن است براي
مدت محدود توسط پرسنل كار آمد مهار شود و
سپس با بخش خود آشنا شود.بايد توجه داشت
فيكس جنبه درمانی دارد و بر اساس دسنور

ساعات هواخوري عصرها از ساعت  01الي 01 -ساعت صرف چاي عصرها ساعت  01همزمان با

 ساعت ميل داروهاي ظهر پس از صرف ناهار ساعات ميل داروهاي شب ساعت 00 خانواده عزيز از طريق تلفن با مددجويش ازساعات  013 :9تا  09تماس بگيرند و با ايشان
صحبت كنند.

پزشک است.

 -ساعت صرف صبحانه در بخش زنان 0::5

-ساعت  1الي  13 :9زمان صرف صبحانه

الي 6

-ساعت  00الي  003 :9زمان صرف ناهار

 -ساعت صرف شام  03::5الي 05

-ساعت  09الي  09 3 :9زمان صرف شام

 -ساعت صرف ناهار  00::5الي 00

از صرف صبحانه

تواند از  01الي  05تماس بگيرند

تلفنها ي بخش ها :
بخش يك 99335544- 782 :
بخش دو 99335544-722 :
بخش سه 99335544-729 :
بخش زنان 99335544- 743 :

برنامه روزانه در بخش زنان:

برنامه روزانه در بخش مردان3

-ساعت ميل داروي صبح در بخش زنان پس

بخش اورژانس 99335544- 728 :
الرزم به ذكر است شماره هاي سه
رقمي داخلي بخش ها مي باشد

 ساعت صرف شام  03::5الي 011
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