بخش های بیمارستان شامل :

واحدهای پاراکلینیکی شامل :

مدارک موردنیاز جهت بستری شدن :

.1بخش اتفاقات روانپزشکی
.2بخش روانپزشکی مردان
.3بخش روانپزشکی زنان
.4بخش شیمی درمانی
ویزیت بیماران اعصاب و روان توسط پزشکان به صورت روزانه و
در روزهای شنبه – دوشنبه – چهارشنبه کامل انجام می گیرد.
جهت بیماران شیمی درمانی بصورت روزانه به غیر از پنجشنبه
و جمعه و تعطیالت رسمی پزشک متخصص آنکولوژی حضور
مستمر دارد.
بخش الکتروشوک درمانی ( )ECTروزهای شنبه – دوشنبه– چهارشنبه تحت نظر پزشک متخصص بیهوشی و متخصص
اعصاب و روان می باشد.
این مرکز با بیماران سایر مراکز درمانی که طبق دستور پزشک
معالج نیاز به درمان به وسیله  ECTدارند و یا بیمارانی که
بصورت سرپایی مراجعه می نمایند ،همکاری الزم را می نماید.

کاردرمانی و تفریحات – نوارقلب – بخش شوک درمانی –
تزریقات و پانسمان

.1داشتن برگ دستور بستری توسط پزشک
.2اصل شناسنامه و کارت ملی بیمار و کپی از آنها
.3اصل دفترچه بیمه بیمار و  2عدد کپی از صفحه اول دفترچه
و برگ نسخه بستری
.4پر شدن فرم رضایت بستری توسط خود بیمار و ولی قانونی
بیمار و گرفتن امضاء و اثرانگشت
.5پرداخت وجه بستری براساس نوع بیمه شامل :
بیمه خدمات درمانی

بیمه تأمین اجتماعی

تامین اجتماعی مستمری بگیر

کمیته امداد امام خمینی (ره)

نیروهای مسلح

شرکت نفت

بیمه آزاد

.6در صورتیکه بیمار تحت پوشش هیچ بیمه ای نباشد بالفاصله
از طریق سایت نظام سالمت توسط پرسنل صندوق بیمه
سالمت می شود.

میزان پرداخت وجه بستری که بیش از  %90آن توسط
بیمه پرداخت می شود.
 1066000ریال
تخت
 277200ریال
ویزیت ترخیص
 415800ریال
ویزیت روزهای بعد متخصص
 508200ریال
مشاوره
 1570800ریال
هر جلسه E.C.T
شیمی درمانی هر جلسه داخل وریدی  1155000ریال
 332640ریال
شیمی درمانی هر جلسه زیر جلدی
درمانگاه تخصصی ترک اعتیاد همه روزه صبح ها فعالیت دارد.

بخش روان شناسی در موارد زیر فعالیت دارد :



روان درمانی و مشاوره کودکان ،نوجوانان و بزرگساالن



روان سنجی و آزمونهای هوش و شخصیت



آموزش به بیمار و خانواده بیمار



تکنیکهای آرام سازی



مشاوره خانواده



زوج درمانی



خانواده درمانی

خط اورژانس جلوگیری از خودکشی به صورت 24

ساعته ()074- 33221699
نحوه پذیرش بیمار در بیمارستان :
.1در صورتیکه بیمار از متخصص دستور بستری گرفته باشد
بطور مستقیم به بخش موردنظر مراجعه و بستری می گردد.
.2در صورتیکه بیمار دستور بستری از متخصص نداشته باشد و
به اتفاقات روانپزشکی مراجعه کرده باشد توسط پزشک اتفاقات
ویزیت و با هماهنگی آنکال روانپزشکی در صورت صالحدید
بستری می گردد.
.3پذیرش بیماران شیمی درمانی به صورت سرپایی می باشد.
مراحل بستری بیمار :
ارجاع به پذیرش و تشکیل پرونده

مراجعه مجدد به اتفاقات و پذیرش بیمار

انجام اقدامات اولیه و ویزیت پزشک در اتفاقات و

سپس با هماهنگی به بخش بستری منتقل می گردد.

شرایط مرخصی موقت :
.1اقامت  14روز یا بیشتر از آن در بیمارستان
.2دستور پزشک
.3واریز مبلغ تخت روز به صورت آزاد علی الحساب
.4مدت مرخصی در یک ماه فقط  72ساعت می باشد.
.5در صورت عدم مراجعه بیمار به بیمارستان مرخصی آزاد
حساب می شود
شرایط استرداد وجه :
.1اصل فیش واریز

.2کپی شناسنامه بیمار یا ولی قانونی بیمار « همراه بیمار»
.3برگ خالصه وضعیت ممهور به مهر درآمد و ریاست
بیمارستان
.4تبصره  :استرداد وجه فقط به خود بیمار و یا به بستگان درجه
اول انجام می گیرد.
مقررات بیمارستان جهت مراجعین محترم :




















ساعت مالقات بیماران از ساعت  15الی  16هر روز می باشد .لطفاً جهت
مالقات در این ساعت مراجعه فرموده و از آوردن اطفال زیر  10سال
خودداری نمایید.



از توصیه های درمانی – دارویی به بیماران و سایر افراد خودداری
فرمایید.



هیچ بیماری شبیه بیمار دیگر نیست ،لذا از مقایسه مشکالت بیمار خود
با سایر بیماران جداً خودداری فرمائید.



در زمان مالقات باید سعی شود محیطی آرام و بدون سر و صدا برای
بیماران فراهم گردد.



شما می توانید هر روز از ساعت  17الی  19تلفنی با بیماران خود تماس
بگیرید .لطفاً خارج از این ساعت تماس نگیرید.



لطفاً تنها از دفترچه بیمه بیمار خود  ،جهت بستری ،پیگیری های
پزشکی و صدور گواهی بیمه استفاده کرده و آن را با در نظر داشتن
اعتبار به بخش تحویل دهید.
در صورت نداشتن دفترچه بیمه حتماً با مسئول بخش هماهنگ کنید.
اگر بیمار شما مدارک پزشکی از قبل دارد بهتر است آن را به بخش
تحویل دهید.
بیماران نباید در طی دوره بستری ،وسایل با ارزش و قیمتی به همراه
داشته باشند .در غیر اینصورت با مفقود شدن این وسایل هیچ مسئولیتی
بر عهده بخش و بیمارستان نمی باشد.
لطف اً از آوردن وسایل تیز و برنده ،شکستنی ،آینه و داروی اضافه جهت
بیماران اجتناب نمایید.











تهیه وسایل شخصی از قبیل لیوان پالستیکی ،حوله ،مسواک ،صابون،
شامپو ،خمیردندان ،دمپایی به عهده بیمارستان می باشد.

بسمه تعالی

بیماران نباید از لباس شخصی استفاده نمایند و بایستی از لباسهای
متحدالشکل بیمارستان استفاده کنند ،مگر با تشخیص پزشک معالج.
لطفاً از آوردن البسه بدون هماهنگی ،خودداری نمایید.
داشتن تلفن همراه در بخش ممنوع می با شد .لذا از دادن تلفن همراه
به بیمار خود و سایر بیماران خودداری نمایید.
کشیدن سیگار در محیط بسته بخش ممنوع می باشد.
شبها به دلیل ایمنی سیگار بیماران جمع آوری و صبح روز بعد به آنها
تحویل داده می شود.
روزهای ویزیت اساتید بخش به طور معمول در روزهای شنبه –
دوشنبه – چهارشنبه می باشد.
چنانچه قصد مالقات با پزشک بیمارتان را دارید از قبل با بخش
هماهنگ کنید و بدون اطالع قبلی مراجعه نفرمایید.
در این بخش نیازی به حضور همراه نمی باشد مگر با صالحدید مسئول
بخش و دستور پزشک.
برنامه بیدار باش و بهداشت شخصی ساعت  7الی  7:30صبح می باشد.
ساعت توزیع غذا :صبحانه ،7:30 -8 :ناهار 12:30 -13 :و شام -19
 18:30می باشد.

راهنمای مراجعین
زیرنظر واحد
آموزش به بیمار

ساعت آزمایش خون و گرفتن عالئم حیاتی بیماران ساعت  7:30الی
 8:30صبح می باشد و کنترل وزن روزهای شنبه انجام می شود.
ساعت دارو دادن :داروهای صبح همراه صبحانه و داروهای ظهر همراه
ناهار و داروهای شب ساعت  20می باشد.

آدرس  :یاسوج – میدان امام حسین – بلوار آیت اهلل
میرزای شیرزای – روبروی درب استانداری – بیمارستان

ساعت حضور بیماران در واحد کاردرمانی هر روز از ساعت  10الی
 11:30صبح می باشد.

آموزشی درمانی شهید رجایی

زمان خوابیدن بیماران ساعت  21می باشد.

تلفن گویا 07433222291-2 :

روانشناس بالینی بخش جهت ارائه هرگونه خدمات روانشناختی با
دستور پزشک صبح ها از ساعت  7:30الی  2:30حضور دارند.
در هر شیفت کلیه وسایل بیماران از لحاظ وجود وسایل تیز و برنده و ...
بازرسی خواهد شد.

