.5لط ب ه را بی اب هنگابم انسنا

قوانین مخصوص بخش PICU
 .1سااب

بخااش لااب ج ااق ابوااق از انسن ا

مالقاابه ه ااز از از سااب

 14-15مااب بب ااق مالقاابه از

اا

ی ز ابرای االاقنن از االاب بخاش
امکبن ذنر مب بب ق.
و یقن گبن ا ستن اساتاب هاا
السامب اس .

هنگبم لراج از بخاش الساماب اسا
بی اب ناا گابن

بس گساابل ویونااب ماابا ااا مااب
وا.
 .4هااا

مواابلو افااوی

کنتاارل

ا واو ه لاسام

از و ااو س ااکبن هااو وخصاا
است با مب وا.
هاا

وبنیااق بی ااز ا ماابن ا اسا

اا ااتن اهتریااز بی ااز بی ااب اماابا

هرکس آهَزشی – درهاًی حضرت فاطوِ هعصَهِ
(س)

راٌّوای ٍالذیي

السامب اس .
.8گموز اااابنب ووساااا رساااتب ان
باباوا اناق ا مابن بی اب باز

از گذا ااتن

ه اارا ااا مااب ااوا کااز ا برگااز

اساابنب افاابهبغبز ایاار از و ااا

ثب

باز ماقاهو باز ام ابی

ااسااات بل کبااااذی ا ورماااومتر

رستب ا ه را بی ب مب سق.

)لوااا ی ن بنیق.

داًشگاُ علَم پسشکی ٍ خذهات بْذاشتی درهاًی
قن

ونق.

ها
وناا

بی ااب لااوا ا هونااب

.7ا وااو ه اا ااتن اهتریااز بی ااز

 .3ساااتن اساااتاب اا گا ان گااابن
لذا هنگبم اذنر

بی ااب ا لااب ج بخااش از س ااا

.6الزم بز ذکر اسا

 .2قبااب از و ااو باار باابلین بی ااب
کنترل ون

از

گماوز

بب و کر ا امیق بابوای بی ب

بیواراى بخش
PICU

ب-مسئول PICU

تهیه و تنظیم:

رسنب بخش مراقبتابی انژ PICUا اا

ب

ا بز انن بخش لو بمق میگوننق.مب مب اانای
کز انن مقه اا

ر استرساب بارای ا ب ا
ب ا ا ها

لبنواا وبن اس .مب امیقاا ن
انن استرس نب ی کنی .

ا ب و اان بی ب سااتبن ها ا
االااقنن از افااوی

ا ااال

ا هرزنااقانتبن بااز

وو ه زنر مب بب ق:
36651861-9

بی ب ساااتبن ااقااا

اااق اسااا .ااا ای

اسااتگبهابی مجاااسا رساانب رسااتب ی

ا بخش لوااا ی وا

مجاارة ا س ااکبن متخص ا

امتواااق مااب

رناات و اان هوااا ا التیااب االااقنن
بی ب گذا تز مب وا

اوب استراو

مبا ان:

بب ااق .کااز بااز ااو 24سااب تز لااقمبه

از گنجااب کااز ا بخااش  PICUاهااوا

س کب ا رستب ی ا ائز مب وا.

ه را فرا وب ناقا ا الاب باب ووهاز باز
انن کاز ماب مساوال و بنا

از نیبزهابی

ااب ب بی ااب ان ا االااقنن هسااتی
اگراهااب از اایرلوا ان از اایر ماابا
وغذناااز ماااب کنناااق لاااذا مساااوالین
بی ب ستبن اوبقب ا فا

ارقب بخاش

ا نظر گرهتاز اناق کاز میاب اساتراو
مبا ان اس

ونق.

اسااتگبهاب از واایب کااران بااب موببنااب

بز نابا اا اتز بب ایق ا ال ابه بی اب از
بخااش  PICUا فا

بخااش ا کنااب هرزنقان اابن وبفاار

ووهااز :بااز اا الااتالل ا کااب کرا

اال ب269-268

هنااوبب بوااز اال

مبا ان ماب بب اق واب ا موقا لاسام ا

وب ا واو ه لاسام ا کناب

هرزنق بن وبفر ونق

