مقررات داخلی
اقامت در بیمارستان نیازمند احترام متقابل است .با مقررات داخلی،
قوانینی تنظیم می شوند که برای بیماران ،بستگان و مالقات کنندگان در
محوطه بیمارستان سنت جوزف الزام آور هستند .دستورات کارکنان
بیمارستان باید رعایت شوند.
مالقات ها

برای بخش های بیمارستان ما ساعات مشخصی برای مالقات وجود ندارد ،بنابراین شما می
توانید هر لحظه بستگان خود را مالقات کنید .با این حال مالقات کننده های زیاد و مالقات های
مکرر ،ممکن است باعث ناراحتی و خستگی بیماران شوند .به همین دلیل از شما خواهشمندیم
در هنگام ساعت سکوت نیمروی از ساعت  13تا  14به ویژه آرام و با مالحظه باشید و تعداد
مالقات کنندگان را به گروه کوچکی محدود کنید .از ساعت  21تا  8هیچ مالقات و نیز هیچ
اقامت شبانه ای از سوی بستگان در اتاق های بیماران مجاز نیست.
کودکان به ویژه باید در برابر عفونت ها محافظت شوند .بنابراین مالقات نوزادان ،کودکان
بیماران دارای بیماری های عفونی ممکن نیست.
کوچک و کودکان زیر  14سال ،در مورد
ِ
برای این منظور مشورت با پرستاران یا پزشکان بخش ضروری است.
در اتاق زایمان تعداد همراهان به دو نفر محدود است .برای مختل نکردن روند زایمان ،تغییر
همراهان فقط در موارد استثناء و با مشورت با مامای مسئول ممکن است.
در بخش مراقبت های ویژه مالقات فقط با هماهنگی قبلی با کارکنان پزشکی و پرستاری ممکن
است| .

بهداشت و تمیزی

بهداشت و تمیزی در یک بیمارستان دارای باالترین اولویت هستند .مقررات بهداشتی مشخص
شده برای بیمارستان باید رعایت شوند ،به ویژه بیماران و بستگان آنها باید مقررات بهداشتی
ضروری (ضد عفونی کردن دست ها ،لباس ایمنی و غیره) را رعایت کنند .آوردن گیاهان
گلدان دار به داخل اتاق بیماران مجاز نیست| .

سیگار و نوشیدنی های الکلی

سیگار کشیدن فقط در محوطه های بیرونی مشخص شده در جلو ساختمان مجاز است .مصرف
الکل در بیمارستان و در محوطه بیرونی بیمارستان ممنوع است| .
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تجهیزات فنی در بیمارستان

همه وسایل و تجهیزات بیمارستان باید با احتیاط استفاده شوند .ایمنی و نظم خدمات بیمارستان
نباید به خطر انداخته شود .تجهیزات فنی مانند آسانسورها ،سیستم های صوتی فقط با هدف
تعیین شده برای آنها باید استفاده شوند.
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وصل کردن تجهیزات فنی شخصی مانند کتری آب یا اجاق ها مجاز نیست .استفاده از تجهیزات
برقی شخصی مانند دستگاه ریش تراش یا سشوار که برای مراقبت بدنی به کار می روند ،برای
بیماران مجاز است .شارژرهای تلفن همراه مجاز هستند .در صورت گم شدن یا آسیب دیدن،
بیمارستان مسئولیتی را نمی پذیرد| .

اموال بیماران

از بیماران و مالقات کنندگان خواهشمندیم فقط اشیایی را با خود به بیمارستان بیاورند که برای
اقامت آنها حتما ضروری هستند (لطفا اشیاء قیمتی را در خانه بگذارید) .افراد خودشان باید
مواظب دارایی های شخصی خود باشند ،چون از سوی بیمارستان سنت جوزف هیچ مسئولیتی
پذیرفته نمی شود| .

موارد عمومی

عکسبرداری یا فیلمبرداری در محوطه بیمارستان و در داخل بیمارستان فقط با اجازه مدیر
بیمارستان یا از طریق ارتباط سازمانی مجاز است .عرضه کاالها ،توزیع بروشور ،انجام
مراسم و قمار ،تبلیغ کردن یا گدایی از سوی افراد خصوصی و نمایندگان شرکت ها ممنوع
است .موارد استثناء ،نیازمند موافقت کتبی مدیریت بیمارستان هستند .لطفا به خاطر داشته
باشید که در نواحی حساس بیمارستان نباید از تلفن همراه شخصی خود استفاده کنید .تابلوهای
ممنوعیت و پیکتوگرام های مربوط به استفاده از تلفن همراه ،و نیز دستورات همکاران ما باید
رعایت شوند| .

خطر آتش سوزی

در هنگام خطر آتش سوزی ،دستورات کارکنان بیمارستان مطلقا باید اجرا شوند .راهنمایی های
مربوط به راه های خروج اضطراری نصب شده اند .در هنگام آتش سوزی ،از آسانسورها نباید
استفاده کرد| .

ترخیص

برای بیماران بدون ترخیص رسمی ،موافقت پزشکی برای ترک بیمارستان الزم است .این
موافقت فقط برای شرکت در معاینات و درمان های خارج از بیمارستان صادر می شود .غیر
از آن ،ترک بیمارستان با مسئولیت خود فرد انجام می شود| .

تخلف ها

بیماران و بستگانی که مقررات داخلی بیمارستان ،ایمنی ارائه خدمات یا روند منظم کار را نقض
کنند ،ممکن است از درمان مستثنی شوند یا از بخش درمان اخراج شوند .مدیریت بیمارستان
یا افراد مجاز (رئیس پزشکان و پزشکان ارشد ،در مواقع خطر به صورت پیش فرض هر
پزشکی) می توانند در صورت تخطی ها و تخلف ها از مقررات داخلی تذکر دهند یا فرد
خطاکار را از محوطه اخراج کنند .در صورت تخطی جدی ،یک ممنوعیت ورود به بیمارستان
ممکن است اعالم شود و با به کار گیری شیوه های قانونی اجرا شود .تخطی های مربوطه
ممکن است به عنوان نقض آرامش بیمارستان مورد پیگرد واقع شوند .مدیریت بیمارستان
این حق را برای خود محفوظ می دارد که به ویژه در موارد آسیب زدن عامدانه به اموال
بیمارستان ،نسبت به ادعای جبران خسارت اقدام کند| .
مدیریت بیمارستان سنت جوزف
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