
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تب خونریزی دهنده کنگو

 سوپروایزر آموزشی / واحد بهبود کیفیت

 

راَىماي آمادگي بيماران جُت پزيسيجزَاي 

 يا بيمار بايذ كٍ مًاردي.)بخش در ريتيه صي اختصا

 (:كىىذ رعايت يي خاوًادٌ

کلیِ تیواراًی الکتیَ کِ ًیازهٌذ اًجام جراحی ّعتٌذ 

هی تایعتی ؼة لثل از ػول تِ تیوارظتاى هراجؼِ 

ؽات ٍ ًَارللة ٍ ًوَدُ ٍ تؽکیل پرًٍذُ دادُ ٍ آزهای

( اًجام دادُ ٍ گرافیْا را)در صَرت ًیاز ٍ دظتَر پسؼک

 .تحَیل تخػ ًوایٌذ

 :پسؼکاى در تخػرٍزاًِ زهاى ٍیسیت 

زهاى ٍیسیت هتخصصیي ایي تخػ در ؼیفت صثح از 

 هی تاؼذ .  14تا7ظاػت 

 وحًٌ ارائٍ پيشىُادات يشکايت ييژٌ بيماران يمزاجعيه :

 
،در صَرت  در تیرٍى تخػ ًصة گردیذُ اظت  صٌذٍق ٍیصُ 

داؼتي پیؽٌْاد یا ؼکایت تیواراى ٍ هراجؼیي هحترم هی تَاًٌذ 

کتثی یا از عریك هراجؼِ هعتمین تِ ظرپرظتار تِ صَرت 

 ؼفاّی ارائِ ًوایٌذ تا تررظی ٍ رظیذگی گردد

 منشور حقوق بیمار :
 

 دریافت هغلَب خذهات ظالهت حك تیوار اظت -1

اعالػات تایذ تِ ًحَ هغلَب ٍ تِ هیساى کافی در  -2

 .اختیار تیوار لرار گیرد
 

گیري آزاداًِ تیوار در دریافت حك اًتخاب ٍ تصوین -3

 .خذهات ظالهت تایذ هحترم ؼوردُ ؼَد
 

ارائِ خذهات ظالهت تایذ هثتٌی تر احترام تِ حرین  -4

 ذ.خصَصی تیوار)حك خلَت( ٍ رػایت اصل رازداري تاؼ

دظترظی تِ ًظام کارآهذ رظیذگی تِ ؼکایات حك  -5

 .تیوار اظت
دستزسي بٍ سايت بيمارستان ) در صًرتي كٍ ياحذ 

مزبًطٍ بطًر اختصاصي بارگذاري مطالب اوجام مي 

 دَذ(:

ظایت تیوارظتاى از عریك لیٌک 

WWW.GMU.AC.IR   ٍرٍد تِ پَرتال تیوارظتاى ٍ

 ػالهِ تْلَل گٌاتادي لاتل دظترظی هی تاؼذ. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 2جراحیمعرفی بخش 
 

 

 مصطفی سعادتکننذه:  تهیه

 
 



 

 دي جراحی بخش بٍ دسترسی راَىمای

 عالمٍ بیمارستان D بلًن ايل طبمٍ در دي جراحی بخش

 يريدی درب از مراجعیه وٍ است شذٌ يالع گىابادی بُلًل

 بٍ تًاوىذ می پلٍ ي آساوسًر طریك از ي بیمارستان محًطٍ 3

 در سبس روگ با بخش ایه. باشىذ داشتٍ دسترسی بخش ایه

 .است شذٌ مشخص ايل طبمٍ

  دي جراحی بخش فیسیىی مشخصات

 بیماران بستری اتاق 9 ي فعال تخت 21 دارای بخش ایه

 4 اتاق سٍ – خصًصی دياتاق – ایسيلٍ اتاق یه)  شامل

 اتاق – وثیف يسایل اتاق یه ي(  ديتختی اتاق سٍ – تختی

 سرپرستار اتاق – پرسىل اتاق – معایىٍ ق اتا – تمیس يسایل

  . باشذ می  آبذارخاوٍ ي بخش رییس اتاق –

 مجسا يحمام بُذاشتی سريیس یه دارای بستری اتالُای

 يداخل بخش يريدی در آن بر يعاليٌ باشذ می اتاق داخل

 َمراَیان ي بیماران استفادٌ جُت بُذاشتی سريیس راَري

  . باشذ می

   است شذٌ يالع بخش اوتُای در بخش اضطراری خريج درب

 

 

 

 

  : هؼرفی خذهات ارائِ ؼذُ در ٍاحذ

یواراًی کِ تحت اػوال جراحی اٍرٍلَشي ؼاهل 

، ٍاریکَظل، اًَاع TURP ،TULP ،TURBT جراحی

ّرًی ٍ یا ظایر اػوال پیچیذُ تر جراحی ًظیر 

ؼاهل درهاى  ارتَپذياػوال جراحی ٍ  ًفرکتَهی

ٍ تازظازي رتاط ٍ  اًَاع ؼکعتگیْا ٍ آرترٍظکَپی

ٍ اصالح ػیَب هادرزادي  ، تؼَیض هفصلتاًذٍى

لرار هی گیرًذ در ایي تخػ  ًظیر پلی داکتیلی

  ؼًَذتعتري هی

 ؼاهل : جراحیتین پسؼکی تخػ 

ًفر هتخصص ارتَپذي ٍ هتخصص اٍرٍلَشي هی  2

 تاؼذ

 :پرظٌل تخػ 

ًفر خاًن  14ؼاهل ظرپرظتار ، کارؼٌاض پرظتاري 

ًفر ًیرٍي کوک  8( ،  ITٍآلا ،  هٌؽی ) کارؼٌاض 

 تْیار ٍخذهات ػوَهی هی تاؼذ .  

یک پرظتار ٍ  3ظرپرظتار تخػ ٍ  در ؼیفت صثح

ًیرٍي کوک تْیار ٍ یک ًیرٍي خذهات جْت ارائِ 

 . خذهت حضَر دارًذ 

 

 

 

زمان مالقات ومقررات مربوط به تردد 

 بیماران وهمراهیان:
 ػصرهی تاؼذ . 4تا  3تاتغ لَاًیي تیوارظتاى ظاػت زمان ماللات:

ّوراّیاى هحترم  فمظ تا کارت ّوراُ کِ از اعالػات تیوارظتاى  

 .دریافت هی کٌٌذ اجازُ تردد دارًذ

در اتاق خصَصی ًیس هاًٌذ ظایر اتالْا حضَر یک ّوراّی هجاز 

 اظت .

ييژٌ  جزاحيوحًٌ ارتباط با بخش ) شمارٌ تماس مستقيم ي

 :مزاجعيه ( 

ٍتلفي  57236833ؼوارُ تلفي تواض تا تیوارظتاى : 

 هی تاؼذ 1276،  1777ایعتکاُ پرظتاري :  جراحی

پط از هؽخص ؼذى تخت ٍاتاق تعتري تیوار خَد هی 

تَاًٌذ تؼذاز ؼوارُ گیري تلفي تیوارظتاى تا دادى ؼوارُ 

 تا اتاق تیوار تواض حاصل ًوایٌذ ّراتاق هعتمیوا  جراحی

 :غذا سزي سمان

زهاى –صثح  7.5تا  7زهاى تَزیغ صثحاًِ تیي ظاػت 

زهاى تَزیغ ؼام تیي -12.5تا  12تَزیغ ًاّار تیي ظاػت 

 ؼة  7.5تا  7

 تَزیغ آب جَغ درداخل تخػ از اتاق آتذارخاًِ ٍرٍدي

 تخػ اًجام هی ؼَد

 


