
  

 

 

  

 
 

 

 

 تب خونریزی دهنده کنگو

راَىماي پذيزش ي تزخيص اس بخش) در صًرتيكٍ   

 مًرد اختصاصي يجًد دارد(:

 ّوِ ًَصاداًی کِ ًیاص تِ خذهات ٍیظُ داسًذ.-

ًَصاداًی کِ احتیاج تِ خذهات دسهاًی داسًذ اص تخؾ -

 ایي تخؾ تؼتشی هی ؿًَذ.هاهایی ٍ جشاحی صًاى دس 

راَىماي بيماران ي َمزاَان جُت وگُذاري ي  

 حفظ تجُيشات بخش) مًارد اختصاصي(:

تلفي -یخچال –دساتاق اػتشاحت هادساى  تلَیضیَى 

  .ًلة هی تاؿذ

دس داخل تخؾ تِ هادساى ًحَُ اػتفادُ اص 

ٍهَاسد اػتفادُ اص  -اًکَتاتَس)تاص ٍ تؼتِ کشدى(

ًٍتیالتَس ٍ دػتگاُ ّای  –هاًیتَس -پوپ ّا 

فتَتشاپی کِ تا ًَصاد دس استثاط اػت تِ هادساى 

 آهَصؽ دادُ هی ؿَد.

تا تَجِ تِ لضٍم آهادُ تِ کاس تَدى ٍ ّضیٌِ ّای 

ػٌگیي تْیِ ٍ تعویش تجْیضات پضؿکی،هادساى اص 

دػتکاسی دػتگاُ ّای هَجَد دس تخؾ جذا پشّیض 

 ًوایٌذ.

 

 

 محمدی زعزیه: تهیو کننده

 سزي غذا: سمان

صهاى تَصیع ًاّاس –كثح  7.5تا  7صهاى تَصیع كثحاًِ تیي ػاعت 

 ؿة  7.5تا  7صهاى تَصیع ؿام تیي -12.5تا  12تیي ػاعت 

ّوشاّیاى هحتشم پغ اص اتوام ػاعت تَصیع غزا داخل تخـْا 

 هیتَاًٌذ ًؼثت تِ تْیِ طتَى غزا الذام ًوایٌذ .

تَصیع آب جَؽ اص اتاق آتذاسخاًِ تخؾ اعفال یا هاهایی اًجام 

 هی ؿَد .

 مزاجعات ي مزاقبت َاي بعذ اس تزخيص:

تاسیخ هشاجعِ تعذی ٍ هشالثت ّای الصم دس صهاى تشخیق تَػظ 

ضؿک هعالج دس تشگ خالكِ پشًٍذُ دسج هی گشدد ٍ دس تشگ پ

َتل  ٍ یکثشگ تح آهَصؽ تشخیق تَػظ پشػتاس هؼٍَل یادداؿت 

 . تیواس هی گشدد کِ الصم اػت تذلت سعایت گشدد

 دػتشػی تِ ػایت تیواسػتاى 

ٍ ٍسٍد  WWW.GMU.AC.IRػایت تیواسػتاى اص عشیك لیٌک :

تِ پَستال تیواسػتاى عالهِ تْلَل گٌاتادی لاتل دػتشػی هی 

 تاؿذ. 

ُ تلفي هؼتمین   تیواسػتاى :  57236833-051ؿواس

ُ پشػتاسی :    1163-1160ایؼتگا

  1168اتاق اػتشاحت هادساى:

 

 سوپروایزر آموزشی / واحد بهبود کیفیت



 

ٍ بُلًل خًش آمذيذ  بٍ بيمارستان عالم

 NICUبخش دستزسي بٍ راَىماي 
 ٌ بخش مراقبتُای يیژٌ وًزادان در طبقٍ ديم بلًک ب ياقع شذ

 است . 

 مشخصات فيشيكي بخش 

 ٌ ي NICUتخت  11قسمت اصلی بخش شامل ساله   در برگیروذ
یک اتاق ایسيلٍ دارای یک تخت  ي َمچىیه اتاق پسشک ي اتاق 

 پرسىل ي اوبار ی می باشذ.    

ٌ در ٍ شذ  بخش  معزفي خذمات ارائ

کلیِ  ًَصاداى کِ ًیاص تِ خذهات ٍیظُ دسهاًی داسًذ دس ایي 

 تخؾ تؼتشی هی ؿًَذ .

 عبارتىذ اس:ايه بيماريُا  

صسدی ؿذیذ  –هـگالت ٌّگام تَلذ هاًٌذ هـگل تٌفؼی 

 -تـٌج –عفًَتْای ًَصادی  –هٌجش تِ تعَیض خَى

 ًَصاداًی کِ ًیاص تِ تَْیِ هلٌَعی داسًذ

 ًَصاداى ًاسع

ٌ اس خذمات ارائٍ شذٌ جُت مزاجعيه :   وحًٌ استفاد

ِ  هی کٌٌذ كَست 4تیواساى تِ   هشاجع

 اص اٍسطاًغ  -1 

 تخؾ هاهاییاص -2

  1اص تخؾ جشاحی-3

 اص اتاق عول ٍ صایـگاُ  -4 

 سمان ييشيت بيماران
می  1۰-۸زمان يیسیت متخصصیه ایه بخش در شیفت صبح از ساعت

 باشذ

                             

  

ُ حال ًَصادتاى سعایت ًکات صیش الضاهی  هادساى عضیض جْت سفا

 هیثاؿذ:

ٍ ّوچٌثي - تا تَجِ تِ صیاى تاس تَدى اهَاج هَتایل تشای دلثٌذتاى 

 ُ ِ اختالل دس کاس دػتگا ُ ت ّای هشالثتی حتوا اص آٍسدى گَؿی ّوشا

 تخؾ خَدداسی ًواییذ.

ِ جض پَؿک ٍ - ِ ت ِ ٍػیل جْت کٌتشل عفًَت اص آٍسدى ّش گًَ

 دػتوال کاغزی ٍ دػتوال هشعَب خَدداسی ًواییذ.

تا تَجِ تِ  حؼاػیت تخؾ ٍاّتوام پشػٌل تشای ػالهت فشصًذ -

س )توام ٍلت( ٍ دلثٌذ ؿوا ٍ ّوچٌیي کٌتشل عفًَت تٌْا حضَس هاد

پذس)فمظ دس ػاعت هاللات( اهکاى پزیشاػت .اص پزیشفتي ػایش 

 اؿخاف جذا هعزٍسین.

ِ تخؾ ؿؼتـَی دػتْا سا عثك ساٌّوای ًلة - لثل اص ٍسٍد ت

 ؿذُ دس لؼوت ٍسٍدی تخؾ اًجام دّیذ.

ِ تخؾ گاى تپَؿٌذ.-  لغفا ٍالذیي لثل اص ٍسٍد ت

ساّشٍی اًتظاس دس  اتالی تشای اػتشاحت ٍ الاهت هادساى دس-

ُ اػت اص هادساى تماضا  ِ ؿذ ِ تخؾ دسًظش گشفت ِ ت ًضدیکتشیي فاكل

 ِ ِ الصم سا داؿت ٍ ًظن اتاق هشتَعِ تَج هیـَد دس سعایت تْذاؿت 

 تاؿٌذ.

- ِ َ تشای ّش هادسدس ًظش گشفت دس اتاق اػتشاحت هادس کوذ؛ هالفِ ٍ پت

ِ دس تذٍ پزیشؽ تحَیل هادس هیگشدد ٍ دس ٌّگام  تشخیق ؿذُ ک

 تَػظ هادس تِ تخؾ تحَیل هیـَد.

ُ ی هادساى هَجَد هی تاؿذ کِ لغفا - ؿیش دٍؽ تشلی جْت اػتفاد

ِ ّا اًجام ؿَد. ُ ؿؼتـَی ؿیـ  پغ اص ّش تاس اػتفاد

ِ تغزیِ ی ًَصاد فمظ تا ؿیش هادس اًجام هیـَد لزا اص -  اص آًجا ک

 ُ هادساى تماضا هیـَد عثك آهَصؿی کِ تَػظ پشػٌل تخؾ داد

ٍ پوفلت ّای هَجَد دس اتاق ه یـَد ٍ ّوچٌیي عثك هغالة 

ُ کٌٌذ تا دس كَست ًیاص اص  هادساى؛ ؿیش خَد سا جوع آٍسی ٍ رخیش

ُ گشدد.   ؿیش هادس تشای ًَصاد اػتفاد

ِ ػشیعتش ًَصاداى ًاسع  هشالثت آغَؿی - جْت کوک تِ تْثَد ّشچ

  راَىماي پًشش پزسىل :

 پضؿکاى: سٍپَؽ ػفیذ

ِ ای   ػشپشػتاس: ػَسه

ِ ػَسهِ ای پشػتاس:سٍپَ  ؽ ٍ ؿلَاس آتی ٍهمٌع

 خذهات ٍ کوکی:عثك سٍتیي تیواسػتاى

ِ هادساى لثل اص ٍسٍد تِ تخؾ دس دػتـَسی کِ  کلی

دس ٍسٍدی تخؾ ًلة ؿذُ اػت دػتْا سا تویض 

ؿؼتِ ٍ گاى هخلَف تِ خَدؿاى سا پَؿیذُ ٍ 

 ػپغ ٍاسد تخؾ هی ؿًَذ.

ِ اًکَتاتَس ّا هجْض تِ دیؼپٌؼَس طل الکلی هی  تاؿذ کِ لاتل کلی

ٍ هادساى هی تاؿذ .كاتَى هایع ٍ دػتوال  ُ کادس دسهاًی  اػتفاد

ِ الصم اػت لثل ٍ تعذ اص  کاغزی دس دػتـَیی ّا هَجَد اػت ک

ٍ ٍاحذ تیواس ٍ تشؿحات  تواع تا تیواس ٍ تعذ اص تواع تا تجْیضات 

ُ دس  ُ ،ؿؼتـَی کاهل دػت عثك دػتَسالعول ًلة ؿذ آلَد

 ..کٌاس ػیٌک اًجام گشدد

 سمان مالقات ي مقزرات مزبًط بٍ تزدد بيماران ي َمزاَيان:

حضًر مادر بزباليه  وًساد تمام يقت بالماوع مي باشذ ي پذران 

  عصز ۴-۳در سمان مال قات ساعت 

 
 


