
 

 معرفی و قوانین بخش مراقبتهای ویژه    

(CCU) 

 ارتباط با ما و پاسخگویی به سواالت:

 50803255150تلفن: 

 منشور حقوق بیمار:

 دریافت خدمات مطلوب سالمت: محور اول

طالعات باید به نحو مطلوب و به میزان ا: محور دوم 

 کافی در اختیار بیمار قرار گیرد.

حق انتخاب و تصمیم گیری آزادانه بیمار محور سوم: 

 در دریافت خدمات سالمت باید محترم شمرده شود.

ارائه خدمات سالمت باید مبتنی بر : محور چهارم 

احترام به حریم خصوصی بیمار و رعایت اصل 

 رازداری باشد.

دسترسی به نظام کارامد رسیدگی به محور پنجم : 

 .شکایات حق بیمار است

 با آرزوی سالمتی

و سایر بخش  CCU استعمال دخانیات درمحوطه -01

 ها ممنوع می باشد.

و شام  01، نهار ساعت 7توزیع  صبحانه ساعت  -00

 می باشد. 01ساعت 

به هر بیمار مرتبط با تشخیص وی پمفلت آموزشی -01

 شود. داده می

پس ازترخیص بیماران برگه خالصه پرونده، کپی -01

برگ اکو، تست ورزش)در صورت انجام(، کپی نوار قلب 

و آزمایشات و برگه آموزش به بیمار، به بیماران داده 

شود. همچنین آموزش به بیمار و همراهان وی  می

درخصوص نحوه استفاده از دستورات داروئی، رعایت 

رژیم غذایی و زمان مراجعه بعدی به پزشک، توسط 

 کادر پزشکی و پرستاری داده می شود.

 

 

  

  عشرت جمعیتی  -مهین رمضانی تهیه کننده:

  8055بهار  -واحدآموزش سالمت

 

 

 

 

 

 ارتباط با ما و پاسخگویی به سواالت:

 50803255150تلفن: 

 8555داخلی:                        



 

 

   

 

 

 

 :(CCU)بخش مراقبت ویژه قلب 

بخش مراقبت ویژه محلی است که بیماران بدحال 

به وسیله ماهرترین و الیق ترین پرسنل پرستاری 

وپزشکی با بهره گیری ازجدید ترین متدها تحت 

گیرند. هدف از بستری  معالجه و مراقبت قرارمی

مانیتورینگ دقیق  کردن این بیماران در این بخش

ریتم قلب و وضعیت همودینامیک، انجام بعضی از 

تست های تشخیصی ، اتخاذ تدابیر درمانی جهت 

جلوگیری از پیشرفت یک روند حاد قلبی، تنفسی 

و یا پیشگیری از عوارض حاد ناشی از حمالت 

قلبی، کنترل و درمان دیس ریتمی های خطرناک 

 .می باشند

  : رئیس و مسئول فنی بخش

 دکتر صلواتی  )متخصص قلب و عروق(

 پزشکان بخش :

 دکتر محمدحسین متقی )متخصص قلب و عروق(

 دکتر ابراهیم صلواتی) متخصص قلب و عروق( 

 دکتر سعید محرابی ) متخصص قلب و عروق( 

 سرکار خانم عشرت جمعیتیسرپرستار: 

 0111-0010شماره تلفن داخلی بخش:     

 100- 07113111-81شماره تلفن بیمارستان:    

 

 امکانات رفاهی:

تخت می باشد و با بکککارگکیکری  01این بخش دارای

مجهزترین و پیشرفته ترین تجهیزات ممکن در ایکن 

خصوص از جمله دسکتکگکاهکهکای الکککتکروشکوک، 

مانیتورینگ فردی و مرکزی، سیستم احضار پرسکتکار 

جهت کلیه بیماران، پمپ های انکفکوزیکون سکرم و 

سرنگ جهت هر تخت، دستگاههای پیس میکر موقت 

، دستگاه اکو، الکتروشوک، اکسترنال و اندوکاردیال

و . . . آماده خکدمکت   ونتیالتور  دستگاه نوار قلب،

 رسانی به بیماران قلبی می باشد.

 قوانین بخش: 

 بکاشکد. مکی 1-00ساعت ویزیکت بکیکمکاران  -0

 آوردن تلفن همراه به بخش ممنوع است . -1

گوشی تلفن سیار جهت استفاده بکیکمکاران در --1

 بخش  موجود می باشد.

 مالقات ممنوع است-8

زنگ احضار پرستار باالی هر تخت بیمار نصب -0

شده که با فشردن آن پرستار بر بالین بیمار حضور 

 می یابد.

جهت آرامش بیماران موقع مالقات همراهان تک -3

 تک مراجعه نمایند.

به منظور حفظ آرامش بیماران و انجام به موقع  -7

 10صبح لغایت  00اقدامات پزشکی، از ساعت 

 تماس بگیرید.

 -مدارک قبلی بیماران ازقبیل سی دی آنژیو -1

تست ورزش و اکو قبلی و داروهای مصرفی به بخش 

 .تحویل داده شود

در صورت استفاده از داروهای خکاص، حکتکمکا -9

پزشک و پرستار بخش را از این مکوضکوع مکطکلکع 

 . سازید

همه بیماران بایستی اصول بهداشکت فکردی،  -01

 ماسک زدن و شستشوی دستها را رعایت نمایند. 

 


