
 

 هعرفی ٍ قَاًیي بخش هراقبتهبی ٍیژُ    

(CCU) 

 ارتباط با ما و پاسخگویی به سواالت:

 50803255150تلفن: 

 هٌشَر حقَق بیوبر:

 دسیافت خذهات هطلَب ػالهت: هحَر اٍل

طالػات تایذ تِ ًحَ هطلَب ٍ تِ هیضاى ا: هحَر دٍم 

 کافی دس اختیاس تیواس لشاس گیشد.

حك اًتخاب ٍ تلوین گیشی آصاداًِ تیواس هحَر سَم: 

 دس دسیافت خذهات ػالهت تایذ هحتشم ؿوشدُ ؿَد.

اسائِ خذهات ػالهت تایذ هثتٌی تش 9 هحَر چهبرم 

احتشام تِ حشین خلَكی تیواس ٍ سػایت اكل 

 ساصداسی تاؿذ.

دػتشػی تِ ًظام کاساهذ سػیذگی تِ هحَر پٌجن : 

 .ؿکایات حك تیواس اػت

 تا آسصٍی ػالهتی

ٍ ػایش تخؾ  CCU اػتؼوال دخاًیات دسهحَطِ -01

 ّا هوٌَع هی تاؿذ.

ٍ ؿام  02، ًْاس ػاػت 6تَصیغ  كثحاًِ ػاػت  -00

 هی تاؿذ. 07ػاػت 

تِ ّش تیواس هشتثط تا تـخیق ٍی پوفلت آهَصؿی -01

 ؿَد. دادُ هی

پغ اصتشخیق تیواساى تشگِ خالكِ پشًٍذُ، کپی -02

تشگ اکَ، تؼت ٍسصؽ)دس كَست اًجام(، کپی ًَاس للة 

ٍ آصهایـات ٍ تشگِ آهَصؽ تِ تیواس، تِ تیواساى دادُ 

ؿَد. ّوچٌیي آهَصؽ تِ تیواس ٍ ّوشاّاى ٍی  هی

دسخلَف ًحَُ اػتفادُ اص دػتَسات داسٍئی، سػایت 

سطین غزایی ٍ صهاى هشاجؼِ تؼذی تِ پضؿک، تَػط 

 کادس پضؿکی ٍ پشػتاسی دادُ هی ؿَد.

 

 

  

  عشرت جمعیتی  -مهین رمضانی تهیه کننده:

  81اردیبهشت  -واحدآموزش سالمت

 

 

 

 

 

 ارتباط با ما و پاسخگویی به سواالت:

 50803255150تلفن: 

 8555داخلی:                        



 

 

   

 

 

 

 :(CCU)بخش هراقبت ٍیژُ قلب 

تخؾ هشالثت ٍیظُ هحلی اػت کِ تیواساى تذحال 

تِ ٍػیلِ هاّشتشیي ٍ الیك تشیي پشػٌل پشػتاسی 

ٍپضؿکی تا تْشُ گیشی اصجذیذ تشیي هتذّا تحت 

گیشًذ. ّذف اص تؼتشی  هؼالجِ ٍ هشالثت لشاسهی

هاًیتَسیٌگ دلیك  کشدى ایي تیواساى دس ایي تخؾ

سیتن للة ٍ ٍضؼیت ّوَدیٌاهیک، اًجام تؼضی اص 

تؼت ّای تـخیلی ، اتخار تذاتیش دسهاًی جْت 

جلَگیشی اص پیـشفت یک سًٍذ حاد للثی ٍ یا 

پیـگیشی اص ػَاسم حاد ًاؿی اص حوالت للثی، 

کٌتشل ٍ دسهاى دیغ سیتوی ّای خطشًاک هی 

 .تاؿٌذ

  : رئیس ٍ هسئَل فٌی بخش

 دکتش ؿْشصاد هحؼٌی اتیاًِ )هتخلق للة ٍ ػشٍق(

 پزشکبى بخش :

 دکتش ؿْشصاد هحؼٌی اتیاًِ)هتخلق للة ٍ ػشٍق(

 دکتش اتشاّین كلَاتی) هتخلق للة ٍ ػشٍق(  

 دکتش ػؼیذ هحشاتی ) هتخلق للة ٍ ػشٍق(  

 ػشکاس خاًن ػـشت جوؼیتیػشپشػتاس9 

 0211-0070ؿواسُ تلفي داخلی تخؾ9     

 140- 46125721-37ؿواسُ تلفي تیواسػتاى9    

 

 اهکبًبت رفبهی:

تخت هی تاؿذ ٍ تا تکککاسگکیکشی      01ایي تخؾ داسای

هجْضتشیي ٍ پیـشفتِ تشیي تجْیضات هوکي دس ایکي    

خلَف اص جولِ دػکتکگکاّکْکای الکککتکشٍؿکَک،            

هاًیتَسیٌگ فشدی ٍ هشکضی، ػیؼتن احضاس پشػکتکاس   

جْت کلیِ تیواساى، پوپ ّای اًکفکَصیکَى ػکشم ٍ           

ػشًگ جْت ّش تخت، دػتگاّْای پیغ هیکش هَلت 

، دستگاه اکو، الکتروشوک، اکؼتشًال ٍ اًذٍکاسدیال

ٍ . . . آهادُ خکذهکت          ونتیالتور  دستگاه نوار قلب،

 سػاًی تِ تیواساى للثی هی تاؿذ.

 قَاًیي بخش: 

 تکاؿکذ.     هکی    7-00ػاػت ٍیضیت تکیکوکاساى         -0

 آٍسدى تلفي ّوشاُ تِ تخؾ هوٌَع اػت . -1

گَؿی تلفي ػیاس جْت اػتفادُ تکیکوکاساى دس      --2

 تخؾ  هَجَد هی تاؿذ.

 تؼذاصظْش هی تاؿذ. 2-3ػاػت هاللات -3

صًگ احضاس پشػتاس تاالی ّش تخت تیواس ًلة -4

ؿذُ کِ تا فـشدى آى پشػتاس تش تالیي تیواس حضَس 

 هی یاتذ.

جْت آساهؾ تیواساى هَلغ هاللات ّوشاّاى تک -5

 تک هشاجؼِ ًوایٌذ.

تِ هٌظَس حفظ آساهؾ تیواساى ٍ اًجام تِ هَلغ  -6

 10كثح لغایت  00الذاهات پضؿکی، اص ػاػت 

 تواع تگیشیذ.

 -هذاسک لثلی تیواساى اصلثیل ػی دی آًظیَ -7

تؼت ٍسصؽ ٍ اکَ لثلی ٍ داسٍّای هلشفی تِ تخؾ 

 .تحَیل دادُ ؿَد

دس كَست اػتفادُ اص داسٍّای خکاف، حکتکوکا         -8

پضؿک ٍ پشػتاس تخؾ سا اص ایي هکَضکَع هکطکلکغ        

 . ػاصیذ

 


