
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تب خونریزی دهنده کنگو

 سوپروایزر آموزشی / واحد بهبود کیفیت

 

در هَالعی وِ ًیاسهٌذ اخذ رضایت عول اس ٍلی یا 

 ّوزاُ تیوار هی تاضذ ،ٍرٍد ّوزاّی تالهاًع است.

 

 راَىمای دفع سبالٍ در بخش :
سغل ّای آتی در اتاق ّای تستزی جْت دفع ستالِ 

ّای سرد در اتاق ایشٍلِ ، اتاق سغل –ّای غیز عفًَی 

هعایٌِ ،اتاق وثیف ٍ تزالی ّای تشریمات ٍ پاًسواى  

جْت دفع ستالِ ّای عفًَی ،سغل ّای استیل وَچه 

تا ویسِ هطىی جْت سزٍیس ّای تْذاضتی هی 

.تاضذ  

 سمان سزي يغذا :

سهاى –غثح  7.5تا  7سهاى تَسیع غثحاًِ تیي ساعت 

سهاى تَسیع ضام -12.5تا  12تَسیع ًاّار تیي ساعت 

ضة  7.5تا  7تیي   

هیتَاًٌذ ًسثت تِ  ّوزاّیاى هحتزم در غَرت توایل 

 تْیِ صتَى غذا الذام ًوایٌذ .

ی ٍرٍدتَسیع آب جَش درداخل تخص اس اتاق آتذارخاًِ 

.تخص اًجام هی ضَد   

 منشور حقوق بیمار :
 

 دریافت هغلَب خذهات سالهت حك تیوار است -1

اعالعات تایذ تِ ًحَ هغلَب ٍ تِ هیشاى وافی در  -2

 .اختیار تیوار لزار گیزد
 

گیزی آساداًِ تیوار در دریافت حك اًتخاب ٍ تػوین -3

 .خذهات سالهت تایذ هحتزم ضوزدُ ضَد
 

ارائِ خذهات سالهت تایذ هثتٌی تز احتزام تِ حزین  -4

 ذ.خػَغی تیوار)حك خلَت( ٍ رعایت اغل راسداری تاض

دستزسی تِ ًظام وارآهذ رسیذگی تِ ضىایات حك  -5

 .تیوار است

 وحًٌ ارائٍ پیشىُادات يشکایت يیژٌ بیماران يمزاجعیه :

 
،در غَرت  در تیزٍى تخص ًػة گزدیذُ است  غٌذٍق ٍیضُ 

داضتي پیطٌْاد یا ضىایت تیواراى ٍ هزاجعیي هحتزم هی تَاًٌذ اس 

عزیك هزاجعِ هستمین تِ سزپزستار تِ غَرت وتثی یا ضفاّی 

 ارائِ ًوایٌذ تا تزرسی ٍ رسیذگی گزدد.

  

 
 
 
 
 

 

 2معرفی بخش داخلی 
 

 

 کننذه: مهناز پریمو تهیه
 ویراست علمی: 

سوپروایسر آموزشی، سوپروایسر آموزش 

 سالمت

 



 

 

 بخش داخلی دي

تیوارستاى   d  تخص داخلی دٍ در عثمِ سَم تلَن 

عالهِ تْلَل گٌاتادی ٍالع ضذُ است وِ هزاجعیي اس درب 

هحَعِ تیوارستاى ٍاس عزیك اساًسَر ٍپلِ هی  3ٍرٍدی 

تَاًٌذ تِ ایي تخص راُ پیذا ًوایٌذ . ایي تخص تا رًگ 

 تٌفص در عثمِ سِ هطخع ضذُ است . 

ّای تستزی  تخت فعال  است اتاق 21ایي تخص دارای 

جشا داخل ٍحوام هفزًگی  ذاضتی دارای یه سزٍیس تْ

ى در ٍرٍدی تخص ٍداخل راّزٍ اتاق هی تاضذ ٍعالٍُ تزآ

جْت استفادُ تیواراى  هعوَلی  سزٍیس تْذاضتی

.ٍّوزاّیاى هی تاضذ  

در تاالی سز ّز تیوارالهپ جْت رٍضٌایی اتاق ٍ سًگ 

احضار پزستار )جْت ارتثاط ٍ فزاخَاًی پزستار ( تایذ 

.طزدُ ضَد حذالل ّفت  پاًیِ ف  

لزاى  ٍ ادعیِ ٍ سجادُ  داخل اتاق هَجَد است ٍ سٌگ 

.تیون داخل تزالی ًواس راّزٍ هَجَد است .   

درب خزٍج اضغزاری تخص در اًتْای تخص ٍالع ضذُ 

  .است

 

 تیم پسشکی بخش داخلی :

دوتز -هحوَدیرضا :دوتزمتخصصیه داخلی

فزٌّگ دوتز -تاته هحوَدیدوتز-هٌػَرُ سثحاًی

   سلغاًی

فزٌّگ  : دوتزفًق تخصص ريماتًلًژی

  سلغاًی

سیذ هحوَد دوتز : فًق تخصص گًارش

  حسیٌیاى

 ِالْدوتز -ریاستیهحوذ: دوتز قلب یهمتخصص

دوتز  اتزاّین -دوتز ضْزساد هحسٌی–اهی هم

  غلَاتی

هحوذرضا سثحاًیدوتز:متخصص وًريلًژی  

:دوتز فزٌّگ سلغاًیرییس بخش   

  رٍیا هزادی:سرپرستار بخش

 

زمان مالقات ومقررات مربوط به تردد 

 بیماران وهمراهیان:
 عػزهی تاضذ . 4تا  3لَاًیي تیوارستاى ساعت تاتع زمان مالقات:

ّوزاّیاى هحتزم  فمظ تا وارت ّوزاُ وِ اس اعالعات تیوارستاى  

 دریافت هی وٌٌذ اجاسُ تزدد دارًذ

 حضَر یه ًفز ّوزاُ تزتالیي  تیوار تذحال  تالهاًع هی تاضذ .

در اتاق خػَغی ًیش هاًٌذ سایز اتالْا حضَر یه ّوزاّی هجاس 

 است .

)تیوار ر همراهی واهمگه بر  بالیه بیمار ممىًع می باشذ حضً

خاًن ّوزاّی خاًن ٍتیوار آلا ّوزاّی آلا داضتِ تاضٌذ*// تخػَظ 

در ضیفت ضة* (در ضوي حضَر تیص اس یه ّوزاُ فمظ تا 

 تَد. ّواٌّگی تخص اهىاًپذیز خَاّذ

حتی در ساعات هاللات را سال اجاسُ ٍرٍد تِ تخص  12وَدواى سیز 

 ًذارًذ .

در تخص را  تیواراًی وِ دراتاق ایشٍلِ تستزی هیطًَذ اجاسُ تزدد

 .  ًذارًذ ٍدرب ایي اتاق تایذ تستِ تاضذ

 

 
 


