
 نام بخش و بیمارستان  بیماریهای شایع بخشها و بیمارستان حاالت شایع بخشها

 اورژانس  ACS  - COVID-  MULTIPLE TRUMA کاهش سطح هوشیاری  –تب  –قفسه سینه  ددر

 سی سی یو   MI-Af- HF  - HTN -کوويد قطعی يا مشكوكACS - تهوع  –تنگی نفس  –درد قفسه سینه 

 سرگیجه  –تهوع استفراغ  –تنگی نفس  –ی ضعف وبیحال -تب 

 بیماری زمینه ای شايع: ديابت و فشارخون 

 دوداخلی  سكته مغزی  - COPD -پنومونی – کوويد قطعی و مشكوك

 یکداخلی   عفونت ادراری – پنومونی -Copd  -یمغز سكته  -91 ديکوو جهیسرگ - یآنم - پلور وژنیاف- نفس یتنگ

 بی قراری -پرخاشگری   – یحالیب ضعف و  -و تبنفس  یتنگ

 و فشارخون  ابتيد بیماری زمینه ای:

 اسكیزوفرنی -افسردگی -یدوقطب -سوسايد   اعصاب وروان :

  پنومونی – COPD –: کوويد  داخلی
 داخلی سه

 سرگیجه  -تهوع استفراغ –شكم درد 

 و فشارخون ابتي: دیا نهیزم یماریب

 سیستیت کله- هرنی  - آپانديسیت -ا تروماهمولتیپل  جراحی عمومی:

 ترومای سر و خونريزی مغزی، ديسک کمر  جراحی مغز واعصاب:

 جراحی یک

 درد پهلو  -تهوع استفراغ

 بیماری زمینه ای شايع : ديابت و فشارخون 

  TURP پروستات و میخوش خ بزرگی – كوسليوار - دروسلهی _DJ سنگ حالب و سوند اورولوژی:

  ماتومی و ختنه –وپالك  چپی کردن خارج – یوتحتان یاندام فوقان یهایشكستگ ارتوپدی:

ENT : یستاکساپی – یلكتومتانسی – یو سپتوپالست ینوپالستري – نیاواست قيتزر-کاتاراکت  وچشم  

 جراحی دو

 اطفال   یعفونت ادرار - پنومونی - تيگاستروانتر - کوويد مشكوك –کوويد قطعی  شكم درد - تهوع استفراغ - اسهال- تب

ره پرش پ -رتراکسیون بین دنده ای –تاکی پنه  -زردی نوزاد –ناله 

 های بینی 

 نوزادان ونیراسیآسپ الیمكون -سپسیس  -TTN – نوزاد یزجر تنفس -نوزاد نارس 

 ریغ یها یزيخونر -  یفشارخون باال در باردار -تخمدان   ستیک -سقط وکورتاژ   - یخارج رحم یحاملگ تولد نوزاد سالم  –سزارين  –زايمان طبیعی 

 کرونا در مادر  -  یعیطب
 مامایی

 زایشگاه  پره ترم لیبر، پره اکالمپسی، ديابت، سقط زايمان طبیعی وسزارين 

-كنی  سنگ ش -واريكوسل  -ختنه  -اينگوينال هرنی  -آپاندکتومی  -کله سیستیت-رينو پالستی  -لوزه سزارين -بیماريهای کلیوی-ديابت  -فشار خون 

 شكستگی ها و گچ گیری ها  -کاتاراکت -کیست تخمدان -ديسک کمر  -کورتاژ 
 اتاق عمل 

 دیالیز  نارسايی حادکلیه  - 91کوويد -نارسايی کلیه  هايپرفسفاتمی -هايپرکالمی 
  . لطفا پرسنل از بیماريهای شايع بخش خود و کل بیمارستان مطلع باشند 

 آموزش ها را ارائه نمايید.  در خصوص بیماريهای شايع هر بخش دستورالعمل خودمراقبتی و محتوای اموزشی تهیه شده است لطفا مطالعه نموده و براساس ان به بیماران خود 

 شود.  پمفلت آموزشی نیز بر اساس بیماريهای شايع و حاالت شايع بخشها تهیه شده است. در طول بستری و حین ترخیص در اختیار بیماران قرار داده 

 در طول بستری جهت آموزش بیمارانی که با ساير مشكالت مراجعه می نمايند، مد نظر قرار گیرد بیماریهای زمینه ای دیابت و فشارخون

تیم سالمت –موزش سالمت بیمارستان عالمه بهلول گنابادی آواحد   


