
 نام بخش و بیمارستان  بیماریهای شایع بخشها و بیمارستان حاالت شایع بخشها

تهوع استفراغ  –سردرد  -شکم درد –دردفالنک  –دردقفسه سینه 

 کاهش هوشیاری –سرگیجه  –تب و تنگی نفس  –

ACS  - کرونا –ی مغز یها سکته  - تروما پلیمولت - تیسیآپاند -  کیرنال کول -  HTN  اورژانس 

 داخلی یک خونریزی گوارشی  –فشارخون  –دیابت  –سکته مغزی  -نارسایی مزمن تنفسی -کرونا قطعی نمی آ –سرگیجه  –تهوع استفراغ  –تنگی نفس  –ضعف وبیحالی 

 داخلی  دو ACS - تشنج - Copd- Gibleeding  -یمغز سکته  -91 دیکوو جهیسرگ - یآنم - پلور وژنیاف- نفس یتنگ

 داخلی سه ابتید -HTN – و ...( یدوقطب ،یافسردگ زوفرن،یاعصاب وروان ) اسک یهایماریب -COPD – کرونا   جهیسرگ - یحالیب ضعف و -دیسوسا – یآنم -نفس  یتنگ

کمر و  سکدی –سر  ترومای – دالیلونیپ نوسسی – نالینگوایا هرنی – تیستسی کله – تیسیاپاند سرگیجه  -تهوع استفراغ –شکم درد  -فشارخون - ابتید

 گردن
 جراحی یک

 کردن خارج – کوسلیو وار دروسلهی – یوتحتان یاندام فوقان یهایشکستگ -  DJ سنگ حالب و سوند فشارخون - ابتید

  TURP پروستات و میخوش خ بزرگی – وماتومی ختنه –وپالک  چپی

 ومپترژی – یستاکساپی – یلکتومتانسی – یو سپتوپالست ینوپالستری – نیاواست قیکاتاراکت و تزر

 جراحی دو

 جراحی سه و چهار HTN - یپنومون -  یسکته مغز -Copd – ومشکوک یموارد قطع 91 دیکوو تب -  یحالیضعف وب -نفس یتنگ - ابتید

 اطفال   یادرار عفونت - در نوزادان یزرد - از تب یناش ایتشنج ناشناخته  - تیگاستروانتر - کرونا شکم درد - تهوع استفراغ - اسهال- تب

 نوزادان یفکسیآس -ونیراسیآسپ الیمکون -TTN – نوزاد ینوزاد نارس و زجر تنفس ینوزاد کتریا

 -  تخمدان ستیک -  یفشارخون باال در باردار -  یعیطب ریغ یها یزیخونر -  وکورتاژ سقط تولد نوزاد سالم  –سزارین  –زایمان طبیعی 

 یارحاملگیو
 زایشگاه و مامایی

نگ شکنی  س -واریکوسل  -ختنه  -هرنی اینگوینال  -آپاندکتومی  -کله سیستیت-رینو پالستی  -لوزه سزارین -بیماریهای کلیوی-دیابت  -فشار خون 

 شکستگی ها و گچ گیری ها  -کاتاراکت -کیست تخمدان -دیسک کمر  -کورتاژ -
 اتاق عمل 

 دیالیز  کرونا  –فشارخون باال  –دیابت  –نارسایی مزمن کلیوی  افیوژن پریکارد -هایپرفسفاتمی –ادم ریه  –هایپرکالمی 

شكم درد و رنال  -تب و تنگي نفس-درد قفسه سينه 

كاهش سطح  – تهوع استفراغ و اسهال -سردرد  -كوليك

 هوشياری

 -كاتاراكت  - مولتيپل تروماها -بيماريهای ايسكميك قلبي -) قطعي و مشكوك(  91كوويد 

 ايكتر نوزادی -سقط

 معرفی می شود به عنوان بیماری زمینه ای شایع در مراجعین ديابت و فشارخون باالبیماریهای 

 کل بیمارستان 

  . لطفا پرسنل از بیماریهای شایع بخش خود و کل بیمارستان مطلع باشند 

 آموزش ها را ارائه نمایید.  در خصوص بیماریهای شایع هر بخش دستورالعمل خودمراقبتی و محتوای اموزشی تهیه شده است لطفا مطالعه نموده و براساس ان به بیماران خود 

 تیار بیماران قرار داده شود. پمفلت آموزشی نیز بر اساس بیماریهای شایع و حاالت شایع بخشها تهیه شده است. در طول بستری و حین ترخیص در اخ 

 در طول بستری جهت آموزش بیمارانی که با سایر مشکالت مراجعه می نمایند، مد نظر قرار گیرد.  بيماريهای زمينه ای ديابت و فشارخون 

تیم سالمت –موزش سالمت بیمارستان عالمه بهلول گنابادی آواحد   


