
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تب خونریزی دهنده کنگو

 سوپروایزر آموزشی / واحد بهبود کیفیت

 

در هَالعی کِ ًیاسهٌذ اخذ رضایت عول اس ٍلی یا 

 ّوزاُ تیوار هی تاضذ ،ٍرٍد ّوزاّی تالهاًع است.

 

 راٌّوای دفع سبالِ در بخؼ :
سطل ّای آتی در اتاق ّای تستزی جْت دفع ستالِ 

ّای سرد در اتاق ایشٍلِ ، اتاق سطل –ّای غیز عفًَی 

هعایٌِ ،اتاق کثیف ٍ تزالی ّای تشریمات ٍ پاًسواى  

جْت دفع ستالِ ّای عفًَی ،سطل ّای استیل کَچک 

تا کیسِ هطکی جْت سزٍیس ّای تْذاضتی هی 

.تاضذ  

 سهاى عزٍ ٍغذا :

سهاى –صثح  7.5تا  7سهاى تَسیع صثحاًِ تیي ساعت 

سهاى تَسیع ضام -12.5تا  12تَسیع ًاّار تیي ساعت 

ضة  7.5تا  7تیي   

هیتَاًٌذ ًسثت تِ  ّوزاّیاى هحتزم در صَرت توایل 

 تْیِ صتَى غذا الذام ًوایٌذ .

ی ٍرٍدتَسیع آب جَش درداخل تخص اس اتاق آتذارخاًِ 

.تخص اًجام هی ضَد   

 منشور حقوق بیمار :
 

 دریافت هطلَب خذهات سالهت حك تیوار است -1

اطالعات تایذ تِ ًحَ هطلَب ٍ تِ هیشاى کافی در  -2

 .اختیار تیوار لزار گیزد
 

گیزی آساداًِ تیوار در دریافت حك اًتخاب ٍ تصوین -3

 .خذهات سالهت تایذ هحتزم ضوزدُ ضَد
 

ارائِ خذهات سالهت تایذ هثتٌی تز احتزام تِ حزین  -4

 ذ.خصَصی تیوار)حك خلَت( ٍ رعایت اصل راسداری تاض

دستزسی تِ ًظام کارآهذ رسیذگی تِ ضکایات حك  -5

 .تیوار است

 ًحَُ ارائِ پیؾٌْادات ٍؽکایت ٍیضُ بیواراى ٍهزاخعیي :

 
،در صَرت  در تیزٍى تخص ًصة گزدیذُ است  صٌذٍق ٍیضُ 

داضتي پیطٌْاد یا ضکایت تیواراى ٍ هزاجعیي هحتزم هی تَاًٌذ اس 

کتثی یا ضفاّی طزیك هزاجعِ هستمین تِ سزپزستار تِ صَرت 

 ارائِ ًوایٌذ تا تزرسی ٍ رسیذگی گزدد.

ٍ ٍرٍد بِ  WWW.GMU.AC.IRعایت بیوارعتاى اس طزیق لیٌک :

 پَرتال بیوارعتاى عالهِ بْلَل گٌابادی قابل دعتزعی هی باؽذ. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 4معرفی بخش جراحی
 

 

 عصمت مختاری کننده: تهیه

 
 



 

 :4ساٌّوای دستشسی بِ بخص جشاحی 

بیواسستاى عالهِ  Dطبمِ چْاسم بلَن دس  4بخص جشاحی 

 3بْلَل گٌاباد ٍالع ضذُ است وِ هشاجعیي اص دسب ٍسٍدی 

هحَطِ بیواسستاى ٍ اص طشیك آساًسَس ٍ پلِ هی تَاًٌذ بِ 

 ایي بخص ساُ پیذا ًوایٌذ.

 هطخصات فیضیىی بخص:

-اتاق بستشی  6)اتاق ضاهل  17ٍ تخت فعال  20بخص داسای 

اتاق –اتاق ٍسایل وثیف  -اتاق خصَصی  2-اتاق ایضٍلِ  2

اتاق –اتاق واس –اتاق پشسٌل –اتاق هعایٌِ –ٍسایل تویض 

 دسب خشٍج اضطشاسیهی باضذ.آبذاسخاًِ (-سییس بخص

 بخص دس اًتْای بخص ٍالع ضذُ است.

 تعذاد ٍ ًَع تخصص پشسٌل:

ًفش ًیشٍی  7-ٌل پشستاسی بخص ضاهل:سش پشستاسپشس

ًفش خذهات  3ًفش ووه بْیاس ٍ  4-یه ًفش بْیاس –پشستاس 

  هی باضذ.

 

 

 

 در ٍاحذ:هعزفی خذهات ارائِ ؽذُ 

)چطن ،گَش ٍ حلك ٍ بیٌی (با پزیشش ٍ اًجام  4بخص جشاحی 

هشالبت ّای لبل ٍ بعذ اص اعوال جشاحی چطن ضاهل 

–ًاخٌه -ٍ پشٍبیٌگ ( DCRاًسذاد هجشای اضىی)-)واتاساوت

ضاالصیَى (ٍ اعوال جشاحی گَش -گلَوَم-تضسیك داخل چطن

-بیٌیصیبایی -اًحشاف تیغِ بیٌی-ٍ حلك ٍ بیٌی ضاهل )لَصُ

اعوال –آًذٍسىَپی سیٌَس -عول گَش-ضىستگی بیٌی

اعوال فه(با داضتي پضضىاى -اعوال تیشٍئیذ-جشاحی حٌجشُ

هتخصص حارق ٍ پشسٌل پشستاسی هجشب ٍ اهىاًات بِ سٍص بِ 

بیواساى ًیاصهٌذ بِ دسهاى ،اص ابتذای افتتاح بیواسستاى فعالیت 

 . هی ًوایذ

 
 ؽذُ خْت هزاخعیي ًحَُ اعتفادُ اس خذهات ارائِ

اکثز اعوال خزاحی اًتخابی)الکتیَ( هی باؽذ ٍ بیواراى با هعزفی اس 

زاخعِ ٍ بغتزی ٍ هطب بِ طَر هغتقین پظ اس تؾکیل پزًٍذُ بِ بخؼ ه

 آهادُ عوی خزاحی هی گزدًذ.

عایز بیواراى ًیش هوکي اعت اس بخؼ دیگز یا بطَر اٍرصاًغی اس بخؼ 

 اٍرصاًظ بِ ایي بخؼ هٌتقل گزدًذ.

ٍیضُ  ًحَُ ارتباط با بخؼ )ؽوارُ تواط هغتقین ٍ داخلی

 :هزاخعیي(

تلفي داخلی ایستگاُ -57236833ضواسُ تلفي بیواسستاى :

 1155ٍ  1387:پشستاسی 

صی  راٌّوای آهادگی بیواراى خْت پزٍعیدزّای اختصا

رٍتیي در بخؼ.)هَاردی کِ بایذ بیوار یا خاًَادُ ٍی 

 رعایت کٌٌذ(:

عاعت قبل عول ًاؽتا  8خْت اعوال خزاحی بیواراى السم اعت کِ اس 

گزدًذ کِ خْت اعوال ؽیفت صبح اس عاعت دٍاسدُ ؽب قبل ًاؽتا 

گزدًذٍ با حضَر ٍلی یا قین )کپی قین ًاهِ خْت پزًٍذُ ٍ اخذ رضایت 

عال ٍ  ّوزاّی خْت عایز  18(خْت افزاد سیز عول الشاهی اعت 

صبح بِ ّوزاُ کلیِ هذارک پشؽکی اعن اس آسهایؾات  7بیواراى  عاعت 

هؾاٍرُ ّای قلب ٍ ...ٍرادیَگزافی –بزگ تعییي لٌش چؾن –ًَار قلب –

ٍ دارٍّایی کِ در هٌشل هصزف هی ًوایٌذ ،در بخؼ حضَر یابٌذ ٍ 

 4عتَر پشؽک هعالح تزخیحا اس خْت اعوال خزاحی ؽیفت عصز بٌا بِ د

 4خْت ؽیزخَاراى هعوَال طبق دعتَر پشؽک هعالح صبح ًاؽتا گزدًذ.

 عاعت قبل عول ًاؽتا هی گزدًذ.

 سهاى ٍیشیت پشؽکاى در بخؼ:

تا دُ رٍسّای سٍج ٍ  9سهاى ٍیشیت هتخصص گَػ ٍ حلق بیي عاعت 

 صبح رٍسّای فزد هی باؽذ. 8عاعت 

راٌّوای پذیزػ ٍ تزخیص اس بخؼ) در صَرتیکِ هَرد   

 اختصاصی ٍخَد دارد(:

بعذ اس عول در صَرت ًذاؽتي هؾکل اعوال خزاحی عزپایی بالفاصلِ 

 هزخص ٍ خْت ٍیشیت بعذی بِ هطب پشؽکاى هزاخعِ هی ًوایٌذ.

 


