بیوِ ّبی طزف لزارداد :
بستزی

ًَع بیوِ

عبدی

 %6تعزفِ دٍلتی

تأهیي اجتوبعی

ضبکِ بْذاضت ٍ درهبى ًْبًٍذ
هستوزی بگیز

 %1تعزفِ دٍلتی

ایزاًیبى

 %6تعزفِ دٍلتی

«پَضص کبرکٌبى بز اسبس استبًذارد هلی پَضص

کبرهٌذی

 %6تعزفِ دٍلتی

کبرکٌبى «

سبیز الطبر

 %6تعزفِ دٍلتی

رٍستبیی بب ارجبع

 %7تعزفِ دٍلتی

پرستار آقا  :پیراهن و شلوار سورهه ای .

رٍستبیی بذٍى ارجبع

 %6تعزفِ دٍلتی

اتاق عول  :یونیفورم به رنگ سبز

عبدی

رایگبى

بهیار خانن  :روپوش و شلوار و هقنعه سفید رنگ .

عبئلِ هٌذی جبًببسی

رایگبى

بهیار آقا  :روپوش  ،شلوار سفید رنگ

خذهبت درهبًی

ًیزٍّبی هسلح

بیوبرستبى ضْیذ حیذری

راٌّوبی بیوبراى جْت بستزی عول جزاحی

پرستار خانن  :روپوش و شلوار و هقنعه سورهه ای ،

کارکنان واحدهای پاراکلینیک  :روپوش سفید
کادر نگهبانی :کت و شلوار کرمی

بیوِ سیٌب

رایگبى

کویتِ اهذاد

 %1بب هعزفی ًبهِ

خدمات  :یونیفورم قهوه ای( پرسنل شرکتی) سایر
پرسنل خدهاتی طوسی رنگ

ًْبًٍذ ـ بلَار ضْیذ حیذری
تلفي 2 :ـ 77273333ـ 133
www.heidari-hosp.umsha.ac.ir

تْیِ کٌٌذُ :
آهٌِ ضْببسی (هسئَل دفتز بْبَد کیفیت )
گزٍُ ّذف  :بیوبر ٍ خبًَادُ بیوبر
تبریخ ببسًگزی :دی هبُ 3731

1

هزاجعِ کٌٌذُ ی هحتزم :

جْت دستزسی بِ پشضک هعبلج درخَاست خَد را بِ

هزاجعِ کٌٌذُ ی هحتزم :
بب آرسٍی سالهتی رٍس افشٍى بزای ضوب  ،اهیذٍارین در هذت

سزپزستبر یب هسئَل ضیفت اعالم هی ًوبیذ تب
ّوبٌّگی جْت دستزسی تَسط سزپزستبر یب هسئَل

همذم ضوب عشیشاى را بِ بیوبرستبى تخصصی چطن

البهت در ایي هزکش درهبًی بتَاًین بْتزیي خذهبت را بِ ضوب

پشضکی ضْیذ حیذری خَش آهذ هی گَئین  .در حبل

عشیشاى ارائِ ًوبیین .لطفب“ بِ ًکبت سیز جْت بستزی ضذى

حبضز بیوبرستبى ضْیذ حیذری تٌْب هزکش درهبًی

تَجِ فزهبییذ :

تخصصی چطن ٍگَش ٍحلك ٍ بیٌی در ضْزستبى هی

ـ ّوزاُ داضتي دستَر بستزی پشضک هعبلج الشاهی هی

ببضذ .

ببضذ .

ایي بیوبرستبى یک هزکش تخصصی در سهیٌِ بیوبریْبی

ـ ّوزاُ داضتي دفتزچِ بیوِ بب تبریخ هعتبز ٍ بزگِ کبفی

هزتبط بب آى بَدُ ٍ دارای بخطْبی سیز هی ببضذ :

( در ٌّگبم پذیزش ٍ تزخیص )  +ضٌبسٌبهِ ٍ کبرت هلی .دٍ

پبراکلیٌیک  :آسهبیطگبُ ،رادیَلَصی ،درهبًگبُ

عذد کپی اس صفحِ اٍل ( عکس دار) دفتزچِ بیوِ  +یک

تخصصی چطن پشضکی ،گَش ٍ حلك ٍ بیٌی ،جزاحی

عذد اس صفحِ اٍل ٍ یک عذد کپی کبرت هلی جْت پزًٍذُ

عوَهی ،هغش ٍ اّصبة،پَست،ارتَپذی ٍ ...

ببیذ بِ پذیزش ارائِ گزدد در غیز ایي صَرت ّشیٌِ ّب بِ

بخطْبی  :جزاحی چطن ٍ گَش ٍ حلك ٍ بیٌی ،اتبق

صَرت آساد هحبسبِ خَاّذ ضذ .

عول چطن ٍ گَش ٍ حلك ٍ بیٌی  ،اٍرصاًس،لیشر یبگ

بیوبرستبًی الذام ًوبییذ تب تسَیِ حسبة سزیع

ـ در صَرتی کِ بیوبر بِ سي لبًًَی ًزسیذُ ببضذ ٍ یب در

هی ببضذ .

اًجبم ضَد .

ضزایطی رٍحی ٍ رٍاًی ٍ جسوی طبیعی ًببضذ ٍ ،لی

ضیفت تزبیت دادُ هی ضَد .
اًجبم فزایض دیٌی  :جْت اًجبم فزیضِ ًوبس ٍ
اًجبم عببدات در اتبق ضوب جبًوبس ،هْز ٍ لزآى
ٍجَد دارد .در صَرتیکِ تَاًبیی گزفتي ٍضَ را
ًذاریذ اس ایستگِ پزستبری هی تَاًیذ سٌگ تیون را
درخَاست ًوبییذ .
بیوبراى ٍ ّوزاّبى اّل تسٌي هی تَاًٌذ اس سزٍیس
بْذاضتی بخص بعٌَاى پبضَیِ استفبدُ ًوبیٌذ.
ًکبت ضزٍری ٌّگبم تزخیص :
.3

.2

لبل اس تزخیص بیوبر ًسبت بِ تْیِ ّشیٌِ ّبی

در ٌّگبم تزخیص فزم آهَسش ٍ پوفلت آهَسضی

( پذر) ٍ یب لین لبًًَی بیوبر (بب در دست داضتي اسٌبد

ٍ خالصِ پزًٍذُ تحَیل ضوب هی گزدد لطفب“ آى

لبًًَی) در ٌّگبم پذیزش جْت رضبیت بستزی ٍ درهبى ببیذ

را هطبلعِ بفزهبئیذ .
.7

حضَر داضتِ ببضذ .

در دفتزچِ ضوب ًسخِ داٍریی ًَضتِ ضذُ
است،حتوب“ دارٍّب را اس دارٍخبًِ تْیِ ٍ طبك
دستَر هصزف ًوبئیذ .

لطفب“ رأس سبعت  3صبح رٍس عول در
بخص جزاحی حضَر داضتِ ببضیذ .

.4

در صَرتی کِ جَاة آسهبیطبت یب پبتَلَصی لبل
اس تزخیص آهبدُ ًطذُ ببضذ  ،طبك تبریخی کِ
تَسط پزستبر بِ ضوب اعالم هی ضَد بِ بیوبرستبى
هزاجعِ ًوبییذ .
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