
  

 

 

  

 

 

 

 

 تب خونریزی دهنده کنگو

  قًاویه ي مقزرات بخش:

دادن کارت ترخیص وآموزش های الزم جهت پیگیری آزمایشات 

معوقه وبرگه آموزش به بیمار جهت نحوه ومقدار داروهای استفاده 

 شده در منزل ورژیم غذایی تحویل پمفلت اموزشی 

مزبًط بٍ ایمىی :وکات   

 باال بزدن وزدٌ تخت  

 بسته چشم وًساد در سمان فتًتزاپی 

 پًشیذن کفش در داخل بخش جُت کًدکان 

 رعایت وکات ایمىی در اتاق باسی

 

 

 زرهااقسمیتهیو کننده 

 اعتفبدُ اس دارٍّبي ؽخصي در سهبى ثغتزي:

دارٍّبي ؽخصي ثیوبر در سهبى ثغتزي ثِ رٍیت پزعتبر 

هغٍَل ثیوبر ثزعذ تب در پزًٍذُ یبدداؽت ٍ خْت اداهِ 

درهبى ثِ پشؽک هعبلح اطالع دادُ ؽَد ٍ اس هصزف دارٍّب 

 ثذٍى اطالع پشؽک ٍ پزعتبر هغئَل خَدداري گزدد. 

 مزاجعات ي مزاقبت َای بعذ اس تزخیص:

ت ّبي السم در سهبى تزخیص تَعط تبریخ هزاخعِ ثعذي ٍ هزاقج

پشؽک هعبلح در ثزگ خالصِ پزًٍذُ درج هي گزدد ٍ در ثزگ 

آهَسػ تزخیص تَعط پزعتبر هغٍَل یبدداؽت ٍ یکجزگ تحَثل 

 ثیوبر هي گزدد کِ السم اعت ثذقت رعبیت گزدد .

 ًحَُ ارائِ پیؾٌْبدات ٍ ؽکبیت ٍیضُ ثیوبراى ٍ هزاخعیي:

ؾٌْبد ٍیب ثجت ؽکبیت هي تَاًیذ در صَرت داؽتي اًتقبد ٍ پی

ثبعزپزعتبر ٍیب  هغئَل ؽیفت هَضَع را هطزح ًوبییذ ٍ یب اس 

 صٌذٍقْبي ؽکبیبت ًصت ؽذُ در ٍرٍدي ثخؼ اعتفبدُ ًوبییذ.

 05157236834تلفي توبط ثب ثخؼ : 

 1199داخلي : 

 

 

 

 

 

 سوپروایزر آموزشی / واحد بهبود کیفیت



 

 اطفال بخشراَىمای دستزسی بٍ 

 ٍاقع ؽذُ اعت c ثخؼ اطفبل در طجقِ دٍم ثلَک  

 مشخصات فیشیکی بخش 

اتبق 4ثخؼ اطفبل داراي یک اتبق ایشٍلِ ٍدٍاتبق خصَصي ٍ

 ثغتزي اطفبل ٍاتبق ًَساداى ٍاتبق فتَتزاپي هي ثبؽذ

اتبق  –اتبق تچْیشات پشؽکي –عبیز اتبق ّب اتبق ثبسي  

آثذارخبًِ -اتبق کبر–اتبق عزپزعتبر ٍرئیظ ثخؼ -هعبیٌِ

ٍاتبق تویش ٍاتبق کثیف کلیِ اتبق ّبي ثغتزي هدْش ثِ 

عزٍیظ ثْذاؽتي ٍحوبم ٍ کبًبپِ ٍیخچبل ٍ تلَیشیَى  هي 

 . ثبؽذ

درب خروج اضطراری بخش در انتهای بخش واقع 

 شذه است 

 

 معرفی خدمات ارائه شده در بخش

در ثخؼ اطفبل کلیِ ثیوبراى ردُ عٌي سیز یک هبُ در ٍاحذ 

عبل در  14هبُ در اتبق هدشا ٍ ثقیِ تب ردُ عٌي  3-1ًَساداى ٍ

عبیز اتبق ّب ثغتزي هي ؽًَذ خذهبت ارائِ ؽذُ درایي ثخؼ 

ؽب هل ثغتزي ثیوبراى ثب هؾکالت کلیَي ٍگَارؽي 

 ٍعفًَتْبي تٌفغي ٍٍیزٍعي ٍثبکتزیبیي ٍهٌٌضیت ٍتؾٌح

 عَئ تغذیِ –گشؽْب –ٍتت ٍتؾٌح ٍایکتز آعن هغوَهیت ّب 

 وحًٌ ارتباط با بخش 

 57236833-051ؽوبرُ تلفي هغتقین   ثیوبرعتبى :

   1303   -1199ایغتگبُ پزعتبري :

 1318: عزپزعتبري
  

 

راَىمای پًشش پزسىل          

 پشؽکبى رٍپَػ عفیذ       

 عزپزعتبر: عَرهِ اي 

 پزعتبر:رٍپَػ عفیذ ٍهقٌعِ ٍؽلَار عَرهِ اي 

 خذهبت آقب : رٍپَػ ٍؽلَار طَعي

 کوکي : هقٌعِ عَعٌي ٍرٍپَػ ٍؽلَر کزهي
 

 
 

 

 غذا:سزي  سمان

سهبى تَسیع –صجح  7.5تب  7سهبى تَسیع صجحبًِ ثیي عبعت 

 7.5تب  7سهبى تَسیع ؽبم ثیي -12.5تب  12ًبّبر ثیي عبعت 

 ؽت 

ّوزاّیبى هحتزم پظ اس اتوبم عبعت تَسیع غذا داخل 

 ثخؾْب هیتَاًٌذ ًغجت ثِ تْیِ صتَى غذا اقذام ًوبیٌذ .

ٍرٍدي تَسیع آة خَػ درداخل ثخؼ اس اتبق آثذارخبًِ 

 ثخؼ اًدبم هي ؽَد .

  سمان مالقات :

عصز 16الی 15ساعت   


