
 

 راهنمای بخش جراحی زنان

  )جراحی یک(

  عزت رضی زاده  تهیه کننذه: 

 

 89تاریخ : مزداد —ياحذ آمًسش سالمت 

 تغذیٍ

طجق دستَس پضضک جْت ثیوبساى سطین غزایی هطخع هی 

ضَد کِ ثیوبس ثبیذ ایي سطین سا سػابیات کاٌاذصدس غاَس            

داضتي ّش گًَِ سَال دس ساثطِ ثب سطین غزایی، حاتاواب اص      

پشستبس خَد ساٌّوبیی ثخَاّیذص دس سِ ًَثت غجحبًِ، ًْابس   

ٍ ضبم ثشای توبهی ثیوبساى ٍ ثشای ثیوبساى دیبثتای طاجاق      

 ثشًبهِ ثیوبسستبى هیبى ٍػذُ  سشٍ خَاّذ ضذص

 غجح 6-5غجحب9ًِ  سبػت 

 غجح 8-01هیبى ٍػذُ دیبثتی9 سبػت 

 ظْش 01-02ًْبس9 سبػت 

 ضت 6-5ضبم 

ّوشاّیبى هحتشم هی تَاًٌذ، جْت دسیبفت طتَى غازا ثاِ     

غٌذٍق هستقش دس ٍاحذ پزیشش ثخص اٍسطاًس، دس طجاقاِ   

ّوکف هشاجؼِ ًوَدُ ٍ ثؼذ اص دسیبفت طتَى ، غزای خَد سا 

اص سلف سشٍیس ثیوبسستبى کِ دس طجقاِ دٍم راشاس داسد         

تْیِ ًوبیٌذص ثَفِ ثیوبسستبى ٍارغ دس طجقِ ّوکف ، جٌات   

ّاواِ سٍصُ      13غجح تب   6921ٍاحذ تشخیع ًیض اص سبػت 

 فؼبل هی ثبضذص

 سمان يیشیت ريساوٍ پشضكان در بخص:

صهبى ٍیضیت هتخػػیي ایي ثخص دس ضیاتات غاجاح اص         

 هی ثبضذ ص 03تب6سبػت 

 استفادٌ اس داريَاي ضخصي در سمان بستزي:

داسٍّبی ضخػی ثیوبس دس صهبى ثستشی ثِ سٍیت پشستبس هسٍَل 

ثیوبس ثشسذ تب دس پشًٍذُ یبدداضت ٍ جْت اداهِ دسهبى ثِ پضضک 

هؼبلج اطالع دادُ ضَد ٍ اص هػشف داسٍّب ثذٍى اطالع پضضک ٍ   

 پشستبس هسئَل خَدداسی گشددص 

 ساعت ماللات :

ػػش هی ثبضاذ   3الی  2سبػت هالرب  ثخص ّوِ سٍصُ سبػت 

ثِ هٌظَس حتظ آساهص ثیوبساى ٍ اًجبم ثاِ هاَراغ اراذاهاب           

غاجاح حراَس         00تاب  6پضضکی،ٍ ّوچٌیي ٍیضیت اص سبػت 

 ّوشاّی دس ثخص هوٌَع هی ثبضذص ص

ثشای استتبدُ اص هطبلت آهَصضی ثیطتش ٍ اطالػب  هشثاَ  ثاِ     

 کلیِ ثخص ّب ٍ ثیوبسستبى ثِ آدسس صیش هشاجؼِ ًوبییذص 

 Www.bohlool.gmu.ac.ir 

روش دریافت نوبت از کلینیک های تخصصی دانشگاه 

 علوم پسشکی گناباد

داسًذگبى سین کبس  ّبی ّوشاُ اٍل، هی تَاًٌاذ ثاب ضاوابسُ         

گیشی کذ دستَسی صیش اص چپ ثِ ساست ،ًَثت گیشی سا اًجابم  

 *677*8787*8#                        دٌّذ

  46116سبهبًِ تلتٌی 

  nobat.gmu.ac.irسبهبًِ ایٌتشًتی ًَثت دّی 

 حتوب ثب کذ هلی ثیوبس هشاجؼِ کٌٌذُ ًَثت گشفتِ ضَد ص 

 2الصم ثِ رکش است دس غَس  گشفتي ًَثت ٍ ػذم هشاجؼِ ثیطتش اص   

 ثبس ،کذ هلی ضوب دس لیست سیبُ رشاس خَاّذ گشفت ص 

ّوچٌیي اهکبى ثشگطت پَل )حتی ثشای ّوکبساى ( ثؼاذ اص اخاز          

ًَثت دّی ٍجَد ًخَاّذ داضت لزا ثشای گشفتي ًَثت ، درات الصم      

 غَس  گیشدص 

 ارتباط با ما و پاسخگویی به سواالت:

 8255داخلي  50803255950تلفه: 
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هشاجؼیي هحتشم ضوي ػشؼ خَش آهذگَیی ٍ آسصٍی               

ثْجَدی ٍ سالهتی، اطالػب  ٍ هقشسا  هشثَ  ثِ ثخص                

 صجشاحی صًبى  ثِ حرَستبى هؼشفی هیگشدد

 معزفي کادر پشضكي

 سئیس ثخص9 خبًن دکتش جلیلی

 سشپشستبس9خبًن سضی صادُ 

 ريوذ پذیزش بیمار

ثیوبس ثؼذ اص اخذ دستَس ثستشی اص هطت یب دسهبًگبُ تخػػی            

ثِ ثخص هشاجؼِ هی ًوبیذ یب ثؼذ اص هشاجؼِ ثِ تشیبط اٍسصاًس             

ثوبسستبى ػالهِ ثْلَل گٌبثبدی ثؼذ اص هؼبیٌِ تَسط هبهب ثب             

 دستَس پضضک آًکبل ثستشیی دس ثخص هی گشددص

 معزفي بخص  

طجقِ اٍل ثیوبسستبى ػالهِ       cثخص جشاحی صًبى دس ثلَک        

تخت هی ثبضذصدس ایي ثخص         10ثْلَل گٌبثبدی ٍ داسای        

اػوبل جشاحی هشثَ  ثِ صًبى هبًٌذ سضاسیي ، ثشداضتي سحن ،            

کَستبط ،کلپَسافی ٍصصصص تَسط هتخػػیي جشاحی صًبى اًجبم           

 هی ضَدص 

ّش ثیوبس دس ثخص داسای یک تخت،کوذ ٍ هیض هخػَظ ثِ              

خَد هی ثبضذص ّوچٌیي داخل کلیِ اتبق ّب داسای یخچبل هی           

ثبضذ کِ دس اتبق خػَغی یخچبل هٌتشد ٍ دسسبیش اتبق ّب               

 یخچبل ثِ غَس  هطتشک ربثل استتبدُ استص

اص ثیوبساى هحتشم تقبضب هی ضَد دس حتظ ًظبفت هحیط                

دستبىذ ضىاسایي  ضخػی کَضب ثبضذصّش ثیوبس داسای یک         

هی ثبضذ کِ هطخػب  ثیوبس  ٍ ضوبسُ پشًٍذُ سٍی آى ریذ               

ضذُ است دس طَل ثستشی ایي دستجٌذ سا ثبیذ دسهچ خَد               

 داضتِ ثبضیذ کِ هطخع کٌٌذُ َّیت ضوب هی ثبضذص

سشٍیس  ثْذاضتی ایشاًی دس سوت ساست اًتْبی ثخص ٍ               

 جْت استتبدُ ّوشاّیبى هحتشم دس ٍسٍدی ثخص ًیض هی ثبضذص  

ّش تخت داسای یک صًگ احربس پشستبس هی ثبضذ کِ ثیوبس ٍ               

ّوشاّی هی تَاًذ ثب فطشدى دکوِ رشهض سًگ آى ثب پشستبس                

 خَد استجب  ثشرشاس ًوبیذص  

ػالٍُ ثش ایي داخل ّوِ اتبق ّب داسای تَالت فشًگی ٍ حوبم               

غجح   4هی ثبضذص جْت تْیِ آة جَش ّوِ سٍصُ اص سبػت              

 هی ثبضذ، استتبدُ ًوبییذص 11ٍ  06ظْش ٍ  00

دساثتذای ّش ضیتت،تقسین ثٌذی ثیوبساى تَسط سشپشستبس یب 

هسئَل ضیتت اًجبم ضذُ ٍ پشستبس هشثَطِ خَد سا ثِ ثیوبس 

 هؼشفی هی ًوبیذص

 مىطًر حمًق بیمار چیست ؟ 

 دسیبفت هطلَة خذهب  حق ثیوبس استص 

  اطالػب  ثبیذ ثِ ًحَ هطلَة ٍ ثِ هیضاى کبفی دس اختیبس

 ثیوبس رشاس گیشدص

   حق اًتخبة ٍ تػوین گیشی آصاداًِ ثیوبس دس دسیبفت خذهب

 دسهبًی ثبیذ هحتشم ضوشدُ ضَدص

  اسئِ اطالػب  سالهت ثبیستی ثب احتشام ثِ حشین خػَغی

 ثیوبس ٍ ثب سػبیت اغَل ساصداسی ثبضذص

  دستشسی ثِ ًظبم کبساهذ سسیذگی ثِ ضکبیب  حق ثیوبس

 استص

 َشیىٍ َاي درمان  

 کلیِ ثیوِ ّبی پبیِ، طشف رشاسداد ثب ثیوبسستبى هی ثبضٌذ ص

جْت اطالع دریق اص ّضیٌِ ّبی دسهبى ٍ ّضیٌِ ّبی اربهت دس 

اتبق خػَغی یب چٌذ تختی ثب هٌطی ثخص یب ٍاحذ تشخایاع   

 هی تَاًیذ گتتگَ ًوبییذص

 وحًٌ رسیذگي بٍ ضكایات

دس غَس  ٍجَد ّش گًَِ ضکبیت اص سًٍذ دسهبى دس ضایاتات    

غجح ثِ سشپشستبس ٍ دس ضیتت ػػش ٍ ضت ثِ هسئَل ضیتت 

هشاجؼِ ًوبئیذ ٍ دس غَس  ثشطشف ًطذى هطکل هی تَاًیاذ  

 ثِ سَپشٍایضس کطیک ٍارغ دس طجقِ ّوکف هشاجؼِ ًوبییذص

دس غَس  ٍجَد ّشگًَِ اًتقبد یب پیطٌْبد یب تطکش کتجای اص    

کبسکٌبى ، هی تَاًیذ اص غٌذٍق اًتقبدا  ٍ پیطٌْبدا  کِ دس 

 ٍسٍدی ثخص تؼجیِ ضذُ است، استتبدُ کٌیذص  

اًتقبدا  ، تقذیش ٍ تطکش ٍ پیطٌْبدا  ضوب ، هابّایابًاِ دس       

هذیشیت ثیوبسستبى ثشسسی خَاّذ ضذ ٍ دس غاَس  ًایابص          

 پیگیشی ٍ ثبصخَسد الصم غَس  خَاّذ گشفتص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کىتزل عفًوت در بخص

السم است لبل ي بعذ اس تماس با بیمار ، بعذ اس تممماس بما      

تجُیشات ي ياحذ بیمار ي تزضحات آلًدٌ ، ضستطًي کامل 

دست يیا استفادٌ اس محلًل الكلي طبك دستًرالعمل وصب 

 ضذٌ در کىار سیىک اوجام گزدد.
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