
  

 

 

  

 

 

آمًزشی پژيهشی درماوی بیمارستان  

گىابادی عالمه بهلًل   

 

 تب خونریزی دهنده کنگو

 ٍ درهبًی بزًبهِ بیوبری، هَرد در هسئَل پزسٌل ّبی تَصیِ بِ لطفب

 ّبی آهبدگی ٍ فؼبلیت هجبس هحذٍدُ ، غذایی رصین رػبیت هزالبتی،

  .ببشیذ داشتِ کبفی تَجِ تشخیصی الذاهبت جْت السم

 ابتذای در ایذ ًوَدُ هی هصزف هٌشل در لبال کِ دارٍّبیی هَرد در

 هصزف اس ٍ رسبًذُ بخش پزستبر یب پششک اطالع بِ بستزی سهبى

 .ًوبئیذ خَدداری اکیذا بستزی سهبى در دارٍّب خَدسزاًِ

 اتبق در ػفًَی غیز سببلِ دفغ جْت کِ رًگ آبی سببلِ ّبی سطل اس

 ّبی سطل در سببلِ دفغ اس ٍ کٌیذ استفبدُ است شذُ دادُ لزار بیوبراى

 .ًوبئیذ خَدداری ببشذ هی ػفًَی سببلِ دفغ ٍیضُ کِ رًگ سرد سببلِ

 ضَابط طبك ّوزاُ ًفز یک بخش، هسئَل صالحذیذ ٍ ًیبس صَرت در

 سَی اس بخش لَاًیي رػبیت. ببشذ حبضز بیوبر ببلیي بز تَاًذ هی

 بخش در آلب ّوزاُ حضَر. ببشذ هی الشاهی حضَر سهبى در ّوزاّبى

 .ببشذ ًوی همذٍر اطفبل ٍ سًبى

 .است هوٌَع اکیذا بیوبرستبى در فیلوبزداری ٍ بزداری ػکس

. ببشذ هی هْن خطب بزٍس اس پیشگیزی هٌظَر بِ بیوبر شٌبسبیی دستبٌذ

 .ًکٌیذ خبرج دست اس را آى بستزی سهبى پبیبى تب لطفب

 دس اػوال جشاحی خاسج کشدى صیَس آالت الضاهی اػت. 

 تشخی اػت هوکي تیواسػتاى تَدى آهَصؿی تِ تَجِ تا

 ًظش صیش ٍ داًـجَیاى تَػظ هشالثتی ٍ دسهاًی الذاهات

 اًجام تیواس ػالهت ٍ ایوٌی حفظ سػایت تا هشتَعِ  هشتی

 .گشدد

 

گانی  و واحد    آموزش هب بیمارارتقاء سالمت هم

 مىشًر حقًق بیمار

 دسیافت هغلَب خذهات ػالهت حك تیواس اػت. 

 اعالػات تایذ تِ ًحَ کافی ٍ هغلَب دس اختیاس

 .تیواساى لشاس تگیشد

 حك اًتخاب ٍ تصوین گیشی آصاداًِ دس دسیافت

 .خذهات ػالهت تایذ هحتشم ؿوشدُ ؿَد 

 اسائِ خذهات ػالهت تایذ هثتٌی تش احتشام تِ حشین

خصَصی تیواس ) حك خلَت ( ٍ سػایت اصل ساص 

 داسی تاؿذ. 

 دػتشػی تِ ًظام کاسآهذ سػیذگی تِ ؿکایات حك

 تیواس اػت. 
 

 

 

 

 سوپروایزر آموزشی / واحد بهبود کیفیت

 ارتباط با ما ي پاسخگًیی به سًاالت:

  05157236833تلفي: 

 

 

 آرامش ، سالمت ي رضایت شما باالتریه هذف ماست

 مارا در رسیذن به ایه هذف یاری وماییذ



 

 بهلًل عالمهآمًزشی ، پژيهشی ، درماوی  بیمارستان به

 آمذیذ خًش گىابادی 

 خذهات اص تؼتشی هذت عی دس ػضیضاى ؿوا کِ اهیذٍاسین

 پشػٌل تا ٍ ؿذُ هٌذ تْشُ ؿایؼتِ ای ًحَ تِ هشالثتی ٍ دسهاًی

 .  تاؿیذ داؿتِ سا الصم ّوکاسی

 :فشهائیذ تَجِ ریل ًکات تِ لغفا 

 :بیمارستان اداری ي تشخیصی ياحذهای ي درماوی های بخش

 ًواصخاًِ، ، آی.آس.ام ٍ اػکي تی ػی: 1مىفی طبقه

 آؿپضخاًِ،اًثاس،ػشدخاًِ اػتشیلیضاػیَى،سختـَیخاًِ،

 ٍ سادیَلَطی تضسیمات، اٍسطاًغ، ػوَهی، پضؿک :همکف طبقه

 ٍ پزیشؽ ّوَدیالیض، هشکضی، آصهایـگاُ داسٍخاًِ، ػًََگشافی،

 هذدکاسی، اهَسهالی، ، حشاػت هذیشیت، گشی، تیوِ تشخیص،

 اداسی اهَس ، تؼشفِ ٍ صٌذٍق ػوَهی، سٍاتظ فشٌّگی، ٍاحذ

  )ٍیظُ ّای هشالثت تخؾ ،(صًاى)1جشاحی تخؾ+ : 1طبقه

ICU) استَپذی()2 جشاحی تخؾ هشکضی، ػول اتاق 

 ٍیظُ ّای هشالثت صایـگاُ، کَدکاى، تخؾ + :2 طبقه

 غزاخَسی ػالي هاهایی، تخؾ ،(NICU)ًَصاداى

 ،( CCU)للة ٍیظُ ّای هشالثت ،1داخلی تخؾ:  +3 طبقه

 2 داخلی تخؾ

 آهَصؿی هؼاًٍت ،(ػوَهی) 3جشاحی تخؾ:  +4 طبقه

 تخؾ همین، پضؿکاى ٍ داًـجَیی ّای پاٍیَى پظٍّـی،

 ٍتیٌی( حلك ٍ گَؽ ، چـن)4جشاحی

 هغالؼِ هشکض ٍ کتاتخاًِ ، 3داخلی تخؾ + :5 طبقه

 

: گردد می اوجام بهلًل عالمه بیمارستان در ریل تشخیصی اقذامات

 تؼذی3تاصػاصی ، MRI اػکي،  CTّا، گشافی اًَاع

آًظیَ)تجض تیاکَکاسدیَگشافی، ػیآًذٍػکَپی ٍکَلًََػکَپی، 

للة(، تؼت ٍسصؽ، ًَاسهغض، ًَاس ػصة، ًَاس ػضلِ،ػًََگشافی، 

هاهَگشافی  آصهایـات تیَؿیوی، ّواتَلَطی، ایوًََلَطی، ػشٍلَطی، 

 پاتَلَطی  هیکشٍب ؿٌاػی، پاساصیتَلَطی ٍ... 

تیواسػتاى تا تیوِ ّای ػالهت ایشاًیاى)سٍػتایی، ػالهت ّوگاًی، 

ٌذی، خَیؾ فشها ٍ ػایش الـاس( تاهیي اجتواػی، ًیشٍّای کاسه

هؼلح، کویتِ اهذاد، تاًک ّا، کاسآفشیي، ایشاى، ؿشکت ًفت، اداسُ 

 صًذاى ٍ حَادث تشافیکی  عثك ضَاتظ لشاسداد داسد.

دس صَستی کِ تحت پَؿؾ ّیچ تیوِ ای لشاس ًذاسیذ تا دس دػت 

ًَت دس گٌاتاد)لثض داؿتي ؿٌاػٌاهِ،کاست هلی ٍ هذسکی دال تش ػک

گاص، تشق ٍ...( تِ ًوایٌذگی تیوِ ػالهت ٍالغ دس خیاتاى ایثاس هشاجؼِ 

 ًوائیذ.

ّا ٍ ٍاحذّای تیواسػتاى تِ صٌذٍق سػیذگی تِ ؿکایات دس تخؾ

ّوشاُ فشم هشتَعِ جْت دسیافت اًتمادات ٍ پیـٌْادات هشاجؼیي 

 هحتشم ًصة گشدیذُ اػت.

 :ًَتت دّی کلیٌیک تخصصی 

تا ؿواسُ اٍل ٍ اص عشیك تلفي ّوشاُ   57207تا ؿواسُ تلفي 

 ؿَد.   * اًجام هی6655*170051#گیشی 

ًَتت دّی ایٌتشًتی تا داؿتي کذهلی تیواس ٍ پشداخت ّضیٌِ 

اص عشیك آدسع  صثح  10ػاػت  تِ صَست آًالیي ٍیضیت

www.nobat.gmu.ac.ir   .هی تاؿذ 

 

 .تاؿذهی  16الی 15 ػاػت اص سٍصُ ّوِ هاللات ػاػت

 دسهاًیالذاهات  تْیٌِ اًجام اهکاى ٍ تیواساى حال سفاُ جْت لغفا 

 غیش ػاػات دس تیواسػتاى تِ هشاجؼِ اص پشػٌل تَػظ هشالثتی ٍ

 .ًوائیذ خَدداسی اکیذا هاللات

 تیواساى هاللات ٌّگام هشاجؼِ دس ػال 12 اص کوتش اعفال آٍسدى اص

 . فشهائیذ خَدداسی اکیذا

 دس ضشٍسی غیش تشدد اص تیواساى آساهؾ جْت هاللات صهاى دس

 .ًوائیذ صحثت آّؼتِ ٍ کشدُ خَدداسی تیواسػتاى تخؾ ّای

 تـخیصی ٍاحذّای ٍ دسهاًی تخؾ ّای دس حضَس صهاى دس

 .ًوائیذ خاهَؽ سا خَد ّوشاُ تلفي الومذٍس حتی تیواسػتاى

 .تاؿیذ کَؿا تیواسػتاى تخؾ ّای ًظافت حفظ دس

 اػت ؿذُ فشاّن ػضیضاى ؿوا حال سفاُ جْت تیواسػتاى اهکاًات 

 .آٍسیذ ػول تِ سا الصم تَجِ آًْا ًگْذاسی دس لغفا

 دس کِ تیواسػتاى ّای تخؾ ساٌّوای خغَط ٍ تاتلَّا تِ لغفا

 اص ٍ فشهائیذ تَجِ اػت گشدیذُ ًصة ساّشٍّا ٍ ّا ٍسٍدی

 کٌیذ خَدداسی آػاًؼَسّا اص ضشٍسی غیش اػتفادُ

 اص پیـگیشی دس ػاهل هْوتشیي دػت ّا تْذاؿت تِ تَجِ

 .  تاؿذهی  آلَدگی ٍ ػفًَت اًتمال

 دس( کٌٌذُ ػفًَی ضذ هحلَل ٍ دػتـَیی هایغ)  الصم تجْیضات

 صحیح ؿؼتـَی دػتَسالؼول ٍ هْیا تیواسػتاى تخؾ ّای

 .اػت گشدیذُ ًصة ًیض دػت

 .تاؿذ هی ٍیظُ خذهات تا خصَصی اتاق داسای ّا تخؾ توام

 .اػتؼوال دخاًیات دس تیواسػتاى هوٌَع هی تاؿذ

 


