
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مجهـز بــه امکانـات مانیتورینـگ، اکســیژن و     BICUبخـش  

ساکشن سانترال، اتاق هـاي جداگانـه، سیسـتم تهویـه مرکـزي و      

کلیه امکانات و تجهیزات مـورد نیـاز بـراي مراقبـت هـاي ویـژه       

این بخش در طبقه همکف واقع شده  یماران سوختگی می باشد..ب

  .مالقات بیماران از طریق سالن مشاهده امکانپذیر می باشد .است

  

مرکــز ســوختگی بصــورت شــبانه روزي در خــدمت  اورژانــس

مراجعین می باشد. اورژانس این مرکز داراي اتاق هـاي پانسـمان   

یمـاران سـوختگی بـا    مجزا ویژه آقایان و بانوان می باشـد و بـه ب  

مراجعه اول خدمات رسانی می نماید. در این مرکز بعد از مراقبـت  

هاي سوختگی بیمار در صورت نیاز به سایر فوریت هاي پژشـکی  

 .در اولین فرصت به مرکز درمانی مناسـب انتقـال داده مـی شـود    

  .اورژانس در طبقه همکف ضلع شرقی واقع شده است

  

ز آموزشـی و درمـانی شـهید    کلینیـک هـاي مرکـ   : درمانگاهها

 مطهري شامل کلینیـک سـوختگی، کلینیـک جراحـی سـوختگی     

ــی،   کلینیــک جراحــی ترمیمــی، و کلینیــک هــاي مشــاوره  داخل

خدمات درمانگاه ایـن مرکـز    کودکان، عفونی و ارتوپدي می باشد.

شامل پانسـمان بیمـاران ترخیصـی، بیمـاران ترمیمـی و بیمـاران       

 .د استسوختگی در مراجعات دوم به بع

  

از  هـا  صـبح مراجعه به درمانگـاه در روزهـاي غیرتعطیـل    ساعات 

ــی  8ســاعت  ــدو  11ال ــی  3از ســاعت  هــااز ظهر بع و در  5ال

  می باشد. 11الی  8روزهاي تعطیل فقط صبح ها از ساعت 

  

  واحد هاي پاراکلینیکی شامل:

ــوژي و     ــک، رادیول ــاي ی ــه منه ــاط طبق ــاي حی ــگاه انته آزمایش

تمان اصـلی بیمارسـتان طبقـه منهـاي یـک،      سونوگرافی در ساخ

کاردرمانی در درمانگاه، داروخانه در طبقـه همکـف و فیزیـوتراپی    

  .انتهاي حیاط

واحد هاي آزمایشگاه، رادیولوژي و فیزیوتراپی آماده ارائه هرگونـه  

  خدمات به مراجعین سرپائی می باشند.

  

  واحد رسیدگی به شکایات:

جهـت دریافـت هـر     "شماصداي "در هر بخش صندوقی به نام 

 مـراجعین محتـرم مـی تواننـد     گونه پیشنهاد و انتقاد وجـود دارد. 

داخلـی   88770031-6جهت پیگیري شکایات با شماره تلفـن  
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بـا تغذیـه، کنتـرل     رابطـه  در آموزشـی   در این مرکز پمفلت هاي

و فیزیوتراپی در واحدهاي مربوطه بـه بیمـاران ارائـه مـی      عفونت

  گردد.

بـوده و   یمرکز سوانح و سوختگی شهید مطهري تـک تخصصـ  

  داراي قسمت هاي زیر است:

امکان خـدمات رسـانی بـراي بیمـاران      که یک بخش مردان

داراي سوختگی و نیازمند به اعمـال جراحـی ترمیمـی دارا مـی     

مالقات بیمـاران   .تواقع شده اس دوماین بخش در طبقه  .باشد

  .از طریق سالن مشاهده امکانپذیر می باشد

  

امکـان خـدمات رسـانی بـراي بیمـاران       که بخش مردان دو

داراي سوختگی و نیازمند به اعمـال جراحـی ترمیمـی دارا مـی     

  .واقع شده است دوم این بخش در طبقه .باشد

  

این بخش تمامی امکانات مورد نیاز جهت  بخش کودکان

سال با درجات مختلف سوختگی و  12ان تا سن بستري کودک

بخش  .همچنین جهت اعمال جراحی ترمیمی را دارا می باشد

مالقات در این  . کودکان در طبقه منهاي یک واقع شده است

  .دیق سالن مشاهده امکانپذیر می باشبخش از طر

  

این بخش با اتاق هاي مجهـز بـه مانیتورینـگ و     بخش زنان

بخـش زنـان در طبقـه منهـاي      .ی باشدتصفیه هواي مرکزي م

مالقات در ایـن بخـش از سـالن مشـاهده      .یک واقع شده است

  .امکانپذیر می باشد

  



 
  

نکات الزم جهـت تشـکیل پرونـده بیمـاران الکتیـو      

  :(ترمیمی)

در دست داشتن کارت ملی یا کارت شناسایی معتبـر  و دفترچـه   

  بیمه (درصورت داشتن)

که بیمه دارند دفترچه آنهـا بایـد داراي اعتبـار     جعه کنندگانیمرا

کـه   مـراجعین کننـدگانی  تشکیل پرونده باشـد.  زمانی در هنگام 

داراي دفترچه بیمه روستایی هستند حتما دفترچه آنها بایـد مهـر   

  مرکز بهداشت یا مهر پزشک خانواده داشته باشد.

سال در هنگام تشکیل  18حضور پدر بیمار در مورد بیماران زیر 

ی پرونده الزامی است و پدر بیمار باید کارت ملی یا کارت شناسای

 معتبر به همراه داشته باشد.

سالی که پدر انها فـوت نمـوده اسـت و     18در مورد بیماران زیر 

یا پدر و مادر متارکه کرده اند اجازه هاي مربوطه از قیم وي و بـا  

رویت قیم نامه رسمی اخذ خواهد شد بنابراین همراه داشتن قیم 

ار بایـد  وضعیت مالی بیم قبل از تشکیل پرونده  نامه الزامی است.

 توسط واحد مالی مشخص شده و تائید مالی موجود باشد.

جهت بستري شدن یک روز قبل از تاریخ عمل جراحی (روز غیر 

به بیمارستان مراجعه نمائید تـا در لیسـت    8-12تعطیل) ساعت

اتاق عمل قرار گیرید در غیر این صورت اسم شـما  در لیسـت   

 .رفت اتاق عمل قرار نخواهد گ

  لحمیغذریان مدیر-خ :کننده تهیه

  

  کمیته آموزش سالمتتایید کننده: 

  

CRTM.iums.ac.ir 

                           
 

  پمفلت راهنماي مراجعین 

  آدرس بیمارستان:

خیابان ولیعصر، باالتر از میدان ونک، خیابان 

  رشید یاسمی

  تلفن هاي بیمارستان:

 6-88770031  

  88770048دورنگار: 

 

به هر دلیلی نمی توانیـد در روز تعیـین شـده  در بیمارسـتان      درصورتیکه

حضور داشته باشید  حتما یک هفتـه قبـل بـه پـذیرش بیمارسـتان (روز      

 232داخلـی   88770031-6) با شماره تلفـن  8-14اداري ساعت   

تماس گرفته اطالع دهید تا برایتـان نوبـت جدیـد داده شـود در      233یا 

 ه نخواهد شد.غیر این صورت نوبت جدید داد

به اسـت  بایـد حـداکثر تـا     روز شـن  یمارانی که تاریخ عمل جراحی آنهـا ب

جهت انجام امور اداري، به بیمارسـتان مراجعـه     8-12ساعت  پنجشنبه

کرده و پس از انجام تمامی اقـدامات الزم و همـاهنگی بـا پـذیرش، روز     

 .بعد از ظهر بستري شوند 6تا ساعت جمعه حداکثر 

مارسـتان (روزهـاي غیـر    هرگونه سئوال بـا پـذیرش بی  درصورت داشتن 

 232داخلـی   88770031 -6) با شماره تلفن 8-13 تعطیل  ساعت

  تماس گرفته شود. 233یا 

  مقررات بیمارستان جهت مراجعین محترم:

از آوردن وسایل نوك تیز مانند کارد و چنگـال، تیـغ؛ ظـروف شیشـه اي     

  فندك، کبریت، مواد مخدر خودداري نمایید.

  خودداري کنید. "از دادن هر گونه دارو به بیمار جدا

با انتظامات و کادر پرستاري جهت تسریع در امر درمان همکـاري الزم را  

  داشته باشید.

  بعدازظهر می باشد. 4الی  3ساعت  روزانه از زمان مالقات 

  از آوردن اطفال و گلهاي طبیعی به بیمارستان خودداري شود.


