
 

 راهنمای بخش جراحی

  فاطمه انصاری تهیه کننده:

 99تاریخ بازنگری: اسفند —واحد آموزش سالمت 

 زمان مالقات و مقررات مربوط به تردد بيماران و همراهيان:

 زمان مالقات:

 عصرمی باشد . 4تا  3تابع قوانين بيمارستان ساعت 

 کنترل عفونت در بخش

دیسپنسور ژل الکلی به ازای هر دو تخت وبين هر دو تخت 

نصب گردیده است که قابل استفاده کادر درمانی و بيماران 

می باشد .صابون مایع و دستمال نواری در دستشوییی  و 

دستشور ورودی بخش موجود است که الزم است قیلیل و 

بعد از تماس با بيمار ، بعد از تماس با تجهيیاات و وادید 

بيمار و ترشحات آلوده ، شستشوی کامیل دسیت قیلی  

 دستورالعمل نصب شده در کنار سينک انجام گردد.

 راهنمای دفع زباله در بخش:

سطل های آبی در اتاق های بستری و راهرو بخش جیهیت 

سطل های زرد در اتاق ایاوله ،  -دفع زباله های غير عفونی

اتاق معاینه ،اتاق کثيف و ترالی های تاریقات و پیانسیمیان  

جهت دفع زباله های عفونی ،سطل های استيل کوچک بیا 

 کيسه مشکی جهت سرویس های بهداشتی می باشد.

مواردی که بايد بيمار يا خانواده وی رعايت 

 کنند:

کليه بيمارانی الکتيو که نيازمند انجام جرادی هستند میی 

بایستی شب قلل از عمل به بيمارستان مراجعه نیمیوده و 

تشکيل پرونده داده و آزمایشات و نوارقلب و گرافيها را )در 

صورت نياز و دستور پاشک( انجام داده و تحوییل بیخیش 

 نمایند.

 زمان ويزيت روزانه پزشكان در بخش:

زمان ویایت متخصصين این بخش در شيفت صلح از سیاعیت 

 می باشد . 44تا7

 :استفاده از داروهای شخصی در زمان بستری

داروهای شخصی بيمار در زمان بستری بیه روییت پیرسیتیار 

مسوول بيمار برسد تا در پرونده یادداشت و جهت ادامه درمان 

به پاشک معالج اقالع داده شود و از مصیر  داروهیا بیدون 

 اقالع پاشک و پرستار مسئول خودداری گردد. 

 مراجعات و مراقبت های بعد از ترخيص:

تاریخ مراجعه بعدی و مراقلت های الزم در زمیان تیرخیيی  

توسط پاشک معالج در برگ خالصه پرونده درج می گیردد و 

در برگ آموزش ترخي  توسط پرستار مسوول ییادداشیت و 

یکلرگ تحوبل بيمار می گردد که الزم است بیدقیت رعیاییت 

 گردد .

نحوه ارائه پيشنهادات و شكايت ويژه بيماران و 

 مراجعين:

در صورت داشتن انتقاد و پيشنهاد ویا ثلت شکایت می توانيید 

باسرپرستار ویا  مسئول شيفت موضوع را مطرح نمایيد و یا از 

صندوقهای شکایات نصب شده در ورودی بیخیش اسیتیفیاده 

 نمایيد. 

 توجه: 

کليه همراهيان و بيماران به دليل شيوع کرونا،  بايستی 

 ماسک داشته باشند. 
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 به بيمارستان عالمه بهلول خوش آمديد

قلقه اول بيمارستان عالمه  در Cبخش جرادی یک در بلوک 

 بهلول گنابادی  شده است . 

 مشخصات فیزیکی بخش جراحی یک

تخیت  14ایستگاه پرستاری و  4بخش جرادی عمومی شامل 

اتاق است که یکی از تخت ها ایاوله می باشد.بخیش 41فعال و

دارای دو اتاق خصوصی، سه اتاق چهار تخته و سیه اتیاق دو 

تختی می باشد که تمامی اتاقها مجها به سرویس بهداشتی و 

 یخچال جهت بيماران می باشند.

اتاق تميا جهت لیلیاسیهیا و 4اتاق کثيف، 4این بخش شامل 

اتاق درمان جهت انجام پروسیيیجیر میی  4ملحفه بيماران و 

باشد.دمام در انتهای بخش  و دو دستشویی در ابتدا وانتهیای 

بخش  اتاق کار،وهمچنين یک آبدارخانه جهت تیامیيین آ  

 جوش در ورودی بخش می باشد. 

بخش، مجها به ساکشن پرتابل، پمپ انفیوزییون، ییخیچیال 

پیرتیابیل   EKGدارویی ، کپسول آتش نشانی، دسیتیگیاه 

 می باشد. CPR ،ونتيالتور،تشک مواج و دفيلریالتور، و ترالی 

کليه تختها مجها به اکسيژن سانترال ميلاشند، با وجود ایین 

 کپسول اکسيژن پرتابل در بخش موجود است. 

 نحوه استفاده از خدمات ارائه شده جهت مراجعين :

بيماران این بخش بعد از ویایت متخصصين در بخش اورژانس 

یا کلينيک جرادی جهت بستری و ادامه درمان به این بخیش 

 فرستاده می شوند .

 

 معرفی خدمات ارائه شده در بخش

 مراقلت در انواع فت  های شکمی و ناديه اینگوءینال ارائه

 عمل های جرادی هموروئيد،فيشر،سينوس پيلونيدال

 ،انجام عمل های هرنی دیسکال ،دیسک گردن

عمل های جرادی آپاندیسيت،کله سيستیيیت، آنیتیرولیيیا ، 

 ولولوس،گانگرن های روده،اسپلنکتومی

 عمل های جرادی تومور،کرانيوتومی

درمان دمایتی پانکراتيت ، برداشتن خال هیا،و تیوده هیای 

ارائه مراقلت در انیواع   پوستی، ناخن در گوشت ،لنفودنوپاتی،

 بيوپسی

 ارائه خدمات مراقلتی به بيماران ترومایی سوچور  و پارگی 

 قوانين و مقررات بخش:

در این بخش فقط در موارد خاص که مسئول شيفیت صیالح 

 بدانند همراه ناد بيمار می ماند . 

 بعد از ظهر است . 3-4ساعت مالقات از ساعت 

به بيمار آموزش نحوه کار با زنگ ادضار پرستار توضيیح داده  

شده و در رابطه با استرادت وی و اسیتیفیاده از سیروییس 

 بهداشتی  آموزش الزم داده ميشود. 

 کليه اتصاالت بيمار از نظر داشتن تاریخ چک می گردد .  

از رفت و آمد های بی مورد و مراجعه غيیر ضیروری جیهیت 

 جلوگيری از انتشار عفونت ها جدا خودداری نمایيد.

به منظور دفظ آرامش بيماران و انجام بیه میوقیع اقیدامیات 

دضور هیمیراهیی  44تا 7پاشکی، و همچنين ویایت از ساعت 

 در بخش ممنوع می باشد.

 استعمال دخانيات در بخش  ممنوع می باشد.

 نحوه ارتباط با بخش 

  37133233شماره تلفن تماس با بيمارستان : 

 4477تلفن داخلی ایستکاه پرستاری : 

پس از مشخ  شدن تخت واتاق بستری بيمیار خیود میی 

توانند بعداز شماره گيری تلفن بيمارستان با دادن شیمیاره 

 داخلی هراتاق مستقيما با اتاق بيمار تماس داصل نمایند 

 سرو غذا: زمان
زمان توزییع –صلح  7.3تا  7زمان توزیع صلحانه بين ساعت 

 7.3تا  7زمان توزیع شام بين -41.3تا  41ناهار بين ساعت 

 شب 

همراهيان محترم پس از اتمام ساعت تیوزییع غیدا داخیل 

 بخشها ميتوانند نسلت به تهيه ژتون غدا اقدام نمایند .

توزیع آ  جوش درداخل بخش از اتاق آبیدارخیانیه ورودی 

 بخش انجام می شود .

 راهنمای پوشش پرسنل : 

 پوشش پرستار خانم:روپوش سفيد ومقنعه و شلوار سورمه ای

 پوشش پرستار آقا: روپوش سفيد و شلوار سورمه ای

کمک بهياران خانم)خدمات عمومی(:مقنیعیه سیوسینیی و 

 روپوش و شلوار یاسی با یراق سوسنی

کمک بهيارآقا )خدمات عمومی(:روپوش و شلوار ییاسیی بیا 

 یراق سوسنی

 خدمات خانم :روپوش و شلوار قوسی و مقنعه قهوه ای

 خدمات آقا :روپوش و شلوار قوسی 

 منشی: پيراهن قوسی، شلوار سورمه ای
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