
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آشىایی با قًاویه يمقزارت بخش داخلی یک

 

 

  سمان تزخیص بیماران :

سبػتِ  ٍّوِ رٍسُ فؼبل  24ٍاحذ تزخیع ثیوبرستبى 

 است 

جْت تزخیع ثیوبرتبى غجَر ثبضیذ . ثؼذ اس آهبدُ 

ضذى پزًٍذُ جْت تزخیع ثیوبر ثِ ضوب اطالع دادُ 

هی ضَد .  یک ثزگ خالغِ پزًٍذُ ٍآهَسش ثِ ثیوبر 

ٌّگبم تزخیع در اختیبر ضوب قزار دادُ هیطَد کِ در 

 هزاجؼِ ثؼذی ّوزاّتبى ثبضذ . 

 درغَرتی کِ هذارک پزًٍذُ را هی خَاّیذ ثبیستی

ٌّگبم تسَیِ حسبة اس ٍاحذ تزخیع ثیوبرستبى  

 . هذارک را تقبضب کٌیذ

سؼی کٌیذ اس هذارک پزًٍذُ هبًٌذ سًََ ٍسی ًکتِ هْن :  

تی ٍاکَ ٍام ار ای ثیوبر ٍاس آسهبیطبت ثیوبر یک کپی ثزای 

  خَد تْیِ کٌیذ .

 

 

 تب خونریزی دهنده کنگو

 سوپروایزر آموزشی / واحد بهبود کیفیت

 راَىماي دفع سبالٍ در بخش:    

سطل ّبی آثی در اتبق ّبی ثستزی ٍ راّزٍ ثخص جْت 

سطل ّبی سرد در اتبق ایشٍلِ ، –دفغ سثبلِ ّبی غیز ػفًَی 

 اتبق هؼبیٌِ ،اتبق کثیف ٍ تزالی ّبی تشریقبت ٍ پبًسوبى 

جْت دفغ سثبلِ ّبی ػفًَی ،سطل ّبی استیل کَچک ثب 

           .کیسِ هطکی جْت سزٍیس ّبی ثْذاضتی هی ثبضذ

  بیمار ایمىی بٍ مزبًط وكات 
 ثبال است السم ضت ضیفت در ثخػَظ  ثیوبراى تخت حفبظ

  .ضَد ثزدُ

 آى فطزدى ثب کِ است پزستبر احضبر سًگ دارای ّزتخت

  .کٌیذ غحجت خَد پزستبر ثب هیتَاًیذ

 ّزسَالی ٍضوب است هطخع درّزضیفت ثیوبر ّز پزستبر

  .ثپزسیذ ٍی اس تَاًیذ هی داریذ

 هزاجؼیي ٍ ثیوبراى ٍیضُ ضکبیت ٍ پیطٌْبدات ارائِ ًحَُ

 ٍ پزستبر ثِ را هَضَع اثتذا در ضکبیت ّزگًَِ درغَرت

 درغَرتی ٍ دّیذ اطالع سزپزستبرثخص ٍ ضیفت هسیَل

 هسئَل ٍ کطیک سَپزٍایشر ثِ تَاًیذ هی ًطذیذ قبًغ کِ

 داضتي غَرت در کٌیذ هزاجؼِ ضکبیبت ثِ رسیذگی

 تَاًیذ هی ًیش پزسٌل اس تطکز ٍیب پیطٌْبد یب اًتقبد ّزگًَِ

 ًػت ثخص ٍرٍدی در کِ ٍپیطٌْبدات اًتقبدات غٌذٍق اس

 . کٌیذ استفبدُ است ضذُ

تلفه  9جهت تماس داخل شهری با فشردن دکمه  

داخل اتاق،  خط برای شماره گیری تماس داخل شهری 

  آزاد می شود

 ارتباط با ما و پاسخگویی به سواالت:

 05157236835تلفي: 

 1188ثخص داخلی یک : 

 
  معصومه میربیدختی تهیه کننده:

 يیزاست علمی: 

 سَپزٍایشر آهَسش سالهت



 

ثب آرسٍی ثْجَدی ّزچِ سزیؼتز ثزای ضوب هذدجَی گزاهی 

در  تْیِ  ثخص ایي پوفلتایي  جْت آگبّی اس هقزرات 

  هی گیزدقزار اختیبر ضوب 

  َمزاَیاني ي مقزرات مزبًط بٍ تزدد بیماران سمان مالقات

 4-3ثیوبرستبى سبػتسهبى هالقبت تبثغ قَاًیي 

  ػػزهی ثبضذ .

 اس ٍرٍد ثِ ثخص در سبػبت غیز هتؼبرف خَدداری کٌیذ 

ص هبًغ اس هزاقجت هٌبست اس ّجَم ّوزاّیبى ثِ ثخ

 تبى هی ضَد . ثیوبر

حضَر یک ًفز ّوزاُ ثزثبلیي  ثیوبر ثذحبل  ثالهبًغ هی 

 ثبضذ .

در اتبق خػَغی ًیش هبًٌذ سبیز اتبقْب حضَر یک 

 جبس است .ّوزاّی ه

  .حضَر ّوزاّی ًبّوگي ثز  ثبلیي ثیوبر هوٌَع هی ثبضذ

ثیوبر خبًن ّوزاّی خبًن ٍثیوبر آقب ّوزاّی آقب داضتِ )

 (خػَظ در ضیفت ضتِ ثبضٌذ ث

در ضوي حضَر ثیص اس یک ّوزاُ فقط ثب ّوبٌّگی 

 ثخص اهکبًپذیز خَاّذ ثَد.

سبل اجبسُ ٍرٍد ثِ ثخص حتی در  12کَدکبى سیز 

 .هالقبت را ًذارًذسبػبت 

ثیوبراًی کِ دراتبق ایشٍلِ ثستزی هیطًَذ اجبسُ تزدد 

 در ثخص را ًذارًذ ٍدرة ایي اتبق ثبیذ ثستِ ثبضذ . 

در هَاقؼی کِ ًیبسهٌذ اخذ رضبیت ػول اس ٍلی یب ّوزاُ 

 . ی ثبضذ ،ٍرٍد ّوزاّی ثالهبًغ استثیوبر ه

راَىماي بیماران ي َمزاَان جُت وگُذاري ي حفظ 

: ختصاصی() مًارد ا تجُیشات بخش  

دراتبق ّبی خػَغی  ثخص تلَیشیَى ًػت هی ثبضذکِ 

 ریوَت آى در ایستگبُ پزستبری هَجَد است .

توبهی اتبق ّب هجْش ثِ یخچبل ،سجبدُ ،گَضی تلفي ٍ 

 غٌذل تبضَ جْت استزاحت ّوزاّی هی ثبضذ.

سبکطي ٍ فلَهتز اکسیضى هزکشی ثبالی تخت ثیوبر رٍی 

ضزثِ ثِ آًْب خَدداری  کٌسَل ًػت است کِ السم است اس

 گزدد.

داخل راّزٍ ثخص کوذ هؼٌَی حبٍی قزآى ٍ کتت ادػیِ ٍ 

هْز ٍ جبًوبس ٍ سٌگ تیون هَجَد است کِ لطفب ّوزاّیبى 

 پس اس استفبدُ ٍسبیل هجذدا در کوذ قزار دٌّذ.

ثب تَجِ ثِ لشٍم آهبدُ ثِ کبر ثَدى ٍ ّشیٌِ ّبی سٌگیي 

تکبری دستگبُ تْیِ ٍ تؼویز تجْیشات پشضکی،اس دس

 ّبی هَجَد در ثخص جذا پزّیش ًوبیٌذ

امكاوات يیژٌ در  خصًصی ي راَىماي استفادٌ اس اتاق 

 : بخش

 جْت اتبق خػَغی ثبیذ ّز سِ رٍس ضبرص هبلی اًجبم گزدد .

ّشیٌِ اتبق خػَغی آساد ٍ قبثل هحبسجِ ثب ّیچ ثیوِ ای 

 ًوی ثبضذ ٍ هجْش ثِ تلَیشیَى ،تخت تبضَ ّوزاُ هی ثبضذ

 :پششكان در بخشسمان يیشیت ريساوٍ 

سهبى ٍیشیت هتخػػیي ایي ثخص در ضیفت غجح اس سبػت 

  هی ثبضذ. 14تب7

 :استفادٌ اس داريَاي شخصی در سمان بستزي

دارٍّبی ضخػی ثیوبر در سهبى ثستزی ثِ رٍیت پزستبر 

هسٍَل ثیوبر ثزسذ تب در پزًٍذُ یبدداضت ٍ جْت اداهِ 

هػزف دارٍّب درهبى ثِ پشضک هؼبلج اطالع دادُ ضَد ٍ اس 

 . ثذٍى اطالع پشضک ٍ پزستبر هسئَل خَدداری گزدد

 

 سزي غذا: سمان

سهبى تَسیغ –غجح  7.5تب  7سهبى تَسیغ غجحبًِ ثیي سبػت 

 7.5تب  7سهبى تَسیغ ضبم ثیي -12.5تب  12ًبّبر ثیي سبػت 

 ضت 

ّوزاّبى ثیوبر اس اهکبًبتی کِ ثزایطبى در ًظز گزفتِ ضذُ 

 استفبدُ کٌٌذ هبًٌذ غٌذلی تبضَ ٍ غذا   .است هی تَاًٌذ 

تَسیغ آة جَش درداخل ثخص اس اتبق آثذارخبًِ ٍرٍدی 


