
  

 

 

  

 

 

 

 

 تب خونریزی دهنده کنگو

 سمان مالقات ي مقزرات مزبًط بٍ تزدد بيماران ي َمزاَيان:

 سهبى هاللبت:

 عصزهی ثبؽذ . 4تب  3تبثع لَاًیي ثیوبرعتبى عبعت 

 

 کىتزل عفًوت در بخش
 

ًصت ثِ اسای ّز دٍ تخت ٍثیي ّز دٍ تخت دیغپٌغَر صل الىلی 

ٌزدیذُ اعت وِ لبثل اعتفبدُ وبدر درهبًی ٍ ثیوبراى هی ثبؽذ 

.صبثَى هبیع ٍ دعتوبل ًَاری در دعتؾَیی  ٍ دعتؾَر ٍرٍدی 

ثخؼ هَخَد اعت وِ السم اعت لجل ٍ ثعذ اس توبط ثب ثیوبر ، ثعذ 

ؽغتؾَی اس توبط ثب تدْیشات ٍ ٍاحذ ثیوبر ٍ تزؽحبت آلَدُ ، 

وبهل دعت طجك دعتَرالعول ًصت ؽذُ در وٌبر عیٌه اًدبم 

 ٌزدد.

 

 راَىماي دفع سبالٍ در بخش:

عطل ّبی آثی در اتبق ّبی ثغتزی ٍ راّزٍ ثخؼ خْت دفع سثبلِ 

عطل ّبی سرد در اتبق ایشٍلِ ، اتبق هعبیٌِ ،اتبق –ّبی غیز عفًَی 

لِ ّبی وثیف ٍ تزالی ّبی تشریمبت ٍ پبًغوبى  خْت دفع سثب

عفًَی ،عطل ّبی اعتیل وَچه ثب ویغِ هؾىی خْت عزٍیظ 

 ّبی ثْذاؽتی هی ثبؽذ.

 

 افطمو انصاری تهیو کننده : 

 (:وٌٌذهَاردی وِ ثبیذ ثیوبر یب خبًَادُ ٍی رعبیت 

ولیِ ثیوبراًی الىتیَ وِ ًیبسهٌذ اًدبم خزاحی ّغتٌذ هی 

یوبرعتبى هزاخعِ ًوَدُ ٍ تؾىیل ثبیغتی ؽت لجل اس عول ثِ ث

پزًٍذُ دادُ ٍ آسهبیؾبت ٍ ًَارللت ٍ ٌزافیْب را)در صَرت ًیبس ٍ 

 دعتَر پشؽه( اًدبم دادُ ٍ تحَیل ثخؼ ًوبیٌذ.

 سهبى ٍیشیت رٍساًِ پشؽىبى در ثخؼ:

سهبى ٍیشیت هتخصصیي ایي ثخؼ در ؽیفت صجح اس عبعت 

 هی ثبؽذ . 14تب7
 سهبى ثغتزی: اعتفبدُ اس دارٍّبی ؽخصی در

دارٍّبی ؽخصی ثیوبر در سهبى ثغتزی ثِ رٍیت پزعتبر 

هغٍَل ثیوبر ثزعذ تب در پزًٍذُ یبدداؽت ٍ خْت اداهِ 

درهبى ثِ پشؽه هعبلح اطالع دادُ ؽَد ٍ اس هصزف دارٍّب 

 ثذٍى اطالع پشؽه ٍ پزعتبر هغئَل خَدداری ٌزدد. 

 مزاجعات ي مزاقبت َاي بعذ اس تزخيص:

ثعذی ٍ هزالجت ّبی السم در سهبى تزخیص تَعط  تبریخ هزاخعِ

پشؽه هعبلح در ثزي خالصِ پزًٍذُ درج هی ٌزدد ٍ در ثزي 

آهَسػ تزخیص تَعط پزعتبر هغٍَل یبدداؽت ٍ یىجزي تحَثل 

 ثیوبر هی ٌزدد وِ السم اعت ثذلت رعبیت ٌزدد .

 ًحَُ ارائِ پیؾٌْبدات ٍ ؽىبیت ٍیضُ ثیوبراى ٍ هزاخعیي:

در صَرت داؽتي اًتمبد ٍ پیؾٌْبد ٍیب ثجت ؽىبیت هی تَاًیذ 

ثبعزپزعتبر ٍیب  هغئَل ؽیفت هَضَع را هطزح ًوبییذ ٍ یب اس 

 صٌذٍلْبی ؽىبیبت ًصت ؽذُ در ٍرٍدی ثخؼ اعتفبدُ ًوبییذ. 

 

 سوپروایزر آموزشی / واحد بهبود کیفیت



 

طجمِ چْبرم ثیوبرعتبى عالهِ  Cدر ثلَن  3ثخؼ خزاحی   

 .  ثْلَل ٌٌبثبدی ٍالع  ٍ ثب رًً آثی هؾخص ؽذُ اعت

 3مشخصات فيشیکی بخش جزاحی 

تخت فؼبل  23ایعتگبٌ پرظتبری ي  1ثخػ جراحی ػمًمی ؼبمل 

دي اتبق ثخػ دارای اتبق اظت کٍ یکی از تخت َب ایسيلٍ می ثبؼذ.11ي

خفًـی، ظٍ اتبق چُبر تختٍ ي چُبر اتبق دي تختی می ثبؼذ کٍ تمبمی 

 بؼىذ.اتبلُب مجُس ثٍ ظريیط ثُذاؼتی ي یخچبل جُت ثیمبران می ث

اتبق تمیس جُت لجبظُب ي ملحفٍ ثیمبران ي 1اتبق کثیف، 1ایه ثخػ ؼبمل 

در اوتُبی ثخػ  ي دي اتبق درمبن جُت اوجبم پريظیجر می ثبؼذ.حمبم  1

اتبق کبر،يَمچىیه یک آثذارخبوٍ جُت   در اثتذا ياوتُبی ثخػ دظتؽًیی

 تبمیه آة جًغ در يريدی ثخػ می ثبؼذ. 

تبثل، پمپ اوفًزیًن، یخچبل داريیی ، کپعًل مجُس ثٍ ظبکؽه پر، ثخػ

دفیجریالتًر، ي  يپرتبثل ،يوتیالتًر،تؽک مًاج  EKGآتػ وؽبوی، دظتگبٌ 

 می ثبؼذ.  CPRترالی 

کلیٍ تختُب مجُس ثٍ اکعیصن ظبوترال میجبؼىذ، ثب يجًد ایه کپعًل 

 اکعیصن پرتبثل در ثخػ مًجًد اظت. 

 :  معزفی خذمات ارائٍ شذٌ در ياحذ

 مرالجت در اوًاع فتك َبی ؼکمی ي وبحیٍ ایىگًءیىبل ارائٍ

 ػمل َبی جراحی َمًريئیذ،فیؽر،ظیىًض پیلًویذال

 ،اوجبم ػمل َبی َروی دیعکبل ،دیعک گردن

ػمل َبی جراحی آپبوذیعیت،کلٍ ظیعتیت،آوتريلیس ،يلًلًض،گبوگرن  

 َبی ريدٌ،اظپلىکتًمی

 ػمل َبی جراحی تًمًر،کراویًتًمی 

 پبوکراتیت  حمبیتی درمبن

 ثرداؼته خبل َب،ي تًدٌ َبی پًظتی، وبخه در گًؼت ،لىفًدوًپبتی 

 ارائٍ مرالجت در اوًاع ثیًپعی  

 ي پبرگی ارائٍ خذمبت مرالجتی ثٍ ثیمبران تريمبیی ظًچًر  

 

 لَاًیي ٍ همزرات ثخؼ:

در ایه ثخػ فمط در مًارد خبؾ کٍ معئًل ؼیفت ـالح ثذاوىذ -1

 ثؼذ از ظُر اظت . 3-4َمراٌ وسد ثیمبر می مبوذ . ظبػت ماللبت از ظبػت 

  

ثٍ ثیمبر آمًزغ وحًٌ کبر ثب زوگ احضبر پرظتبر تًضیح دادٌ ؼذٌ ي در  - 2

راثطٍ ثب اظتراحت يی ي اظتفبدٌ از ظريیط ثُذاؼتی  آمًزغ الزم دادٌ 

 میؽًد. 

 کلیٍ اتفبالت ثیمبر از وظر داؼته ثرچعت تبریخ چک می گردد .   -3

ٍ غیر ضريری جُت جلًگیری از از رفت ي آمذ َبی ثی مًرد ي مراجؼ-5

 اوتؽبر ػفًوت َب جذا خًدداری ومبییذ.

ثٍ مىظًر حفظ آرامػ ثیمبران ي اوجبم ثٍ مًلغ الذامبت پسؼکی،ي -10

حضًر َمراَی در ثخػ ممىًع می  11تب 7َمچىیه يیسیت از ظبػت 

 ثبؼذ.

 ممىًع می ثبؼذ. ثخػ  اظتؼمبل دخبویبت در-11
 شذٌ جُت مزاجعيه : وحًٌ استفادٌ اس خذمات ارائٍ

ثیمبران ایه ثخػ ثؼذ از يیسیت متخففیه در ثخػ ايرشاوط یب 

کلیىیک جراحی جُت ثعتری ي ادامٍ درمبن ثٍ ایه ثخػ فرظتبدٌ 

 می ؼًوذ .

  وحًٌ ارتباط با بخش

  57236833ؽوبرُ تلفي توبط ثب ثیوبرعتبى : 

 1550تلفي داخلی ایغتىبُ پزعتبری : 

ياتبق ثعتری ثیمبر خًد می تًاوىذ ثؼذاز پط از مؽخؿ ؼذن تخت 

َراتبق  ؼمبرٌ گیری تلفه ثیمبرظتبن ثب دادن ؼمبرٌ جراحی

 معتمیمب ثب اتبق ثیمبر تمبض حبـل ومبیىذ .

 

  راَىماي پًشش پزسىل :

 پَؽؼ پزعتبر خبًن : رٍپَػ عفیذ ٍهمٌعِ ٍ ؽلَار عَرهِ ای

 پزعتبر آلب: رٍپَػ عفیذ ٍ ؽلَار عَرهِ ایپَؽؼ 

ووه ثْیبراى خبًن)خذهبت عوَهی(:همٌعِ عَعٌی ٍ رٍپَػ ٍ 

 ؽلَار یبعی ثب یزاق عَعٌی

ووه ثْیبرآلب )خذهبت عوَهی(:رٍپَػ ٍ ؽلَار یبعی ثب یزاق 

 عَعٌی

 خذهبت خبًن :رٍپَػ ٍ ؽلَار طَعی ٍ همٌعِ لَُْ ای

 خذهبت آلب :رٍپَػ ٍ ؽلَار طَعی

 سزي غذا: 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 الذام ًوبیٌذ .

آثذارخبًِ ٍرٍدی تَسیع آة خَػ درداخل ثخؼ اس اتبق 

 ثخؼ اًدبم هی ؽَد .
 

 دعتزعی ثِ عبیت ثیوبرعتبى

ٍ ٍرٍد  WWW.GMU.AC.IRعبیت ثیوبرعتبى اس طزیك لیٌه :

ثِ پَرتبل ثیوبرعتبى عالهِ ثْلَل ٌٌبثبدی لبثل دعتزعی هی 

 . ثبؽذ

 

 


