آشنایی با بخش عفونی1
تخص ػفًَی  1در طثقِ اٍل تیوارستاى ٍاقغ ضذُ است کِ
ضاهل  20تخت تیوار هی تاضذکِ در  4اتاق قزار گزفتِ اًذ.
اتاق ضوارُ  213کِ دارای  6تخت تیوار است
اتاق ضوارُ 214کِ ضاهل  5تخت تیوار است.

قوانین بخش

تجهیزات هر تخت شامل:
تخت تیوار-غٌذلی تختطَ جْت ّوزاُ -کوذ

کٌار تخت هی تاضذ.

اتاق ضوارُ 215کِ ضاهل  5تخت تیوار است.

پزشکان بخش

اتاق ضوارُ 216کِ ضاهل  4تخت تیوار است.

ّز رٍس غثح تیواراى اتاق 214ٍ213

ضوارُ تلفي تیوارستاى  36651801-9هی تاضذ ٍ داخلی
اتاق تیواراى ّواى ضوارُ اتاق تیواراى است .هثال داخلی
اتاق ّ 213واى  213است .ساػت هالقات ّز رٍس

تَسط خاًن دکتز هَحذی ( فَق

تخػع تیواریْای ػفًَی کَدکاى)

ساػت 14-15هی تاضذ لطفا غیز اس ایي ساػت تقاضای
هالقات ًفزهاییذ.

ًاّار ٍضام ٍ آب جَش در تخص تَسیغ ّ,ز رٍس غثحاًِ
هی گزدد.
 1در تذٍ ٍرٍد کیف تْذاضتی اس ٍاحذ پذیزش تحَیل
گزفتِ ضَد.

-2دستثٌذ ضٌاسایی کِ در ٌّگام پذیزش تحَیل دادُ
هیطَد تا پایاى رٍس تستزی تِ دست تیوار تستِ تاضذ.

ٍتیواراى اتاق  216ٍ215تَسط آقای

تا تَجِ تِ ٍجَد تیواریْای هتفاٍت در تیواراى
احتوال هسزی تَدى آى اس رفت ٍ آهذ تز تالیي
تیواراى دیگز خَد داری ًواییذ -2.ضستطَیی
هزتة دستْا ٍ ضذ ػفًَی کزدى دستْا تا هایغ
ضذ ػفًَی کٌٌذُ (هحلَل آتی رًگ)هَجَد در
ّز اتاق الشاهی است.
-3تاال تَدى کٌار تخت تیوار تِ ػلت احتوال
افتادى کَدک الشاهی است

دکتز ضکز اللْی(فَق تخػع

-4سطل سردرًگ داخل ّز اتاق هخػَظ

تیواریْای ػفًَی کَدکاى)

ستالِ است اس ریختي ًاى داخل آى خَدداری

ٍیشیت هی ضًَذ  .در ایام تؼطیل تیواراى
تَسط پشضک جاًطیي ٍیشیت هی ضًَذ.

کٌیذ.
-5سطل هخػَظ ًاى خطک در داخل سالي
تخص (سطل آتی رًگ)قزار دارد

-6اس اًذاختي پَضک تیوار داخل سطل اتاقْا جذا

ػفًَی فاغلِ ّز تخت تیوار تا تخت دیگز

خَدداری کٌیذ ٍ پَضک را داخل سطل

حذاقل یک هتز رػایت ضَد .

دستطَئی ّا تیاًذاسیذ.

-11هلحفِ ّا رٍساًِ تؼَیض ضَد.هلحفِ ّای

-7تا تَجِ تِ ایٌکِ تخت کَدک ظزفیت ٍسى

کثیف داخل سطل تشرگ داخل سالي اًذاختِ

افزاد تشرگسال را ًذارد اس ًطستي تز رٍی آى

ضَد.

خَدادری کٌیذ (ضکستي آى ضزتِ تِ تیت الوال
است.
-8اس قزار دادى ٍسایل اضافی تز رٍی کوذ تیوار
خَدداری کٌیذ (فقط دستوال کاغذی ٍ فالسک
چایی)سایز ٍسایل داخل کوذقزار گیزد.
-9پوفلت آهَسضی تا تَجِ تِ ًَع تیواری در
اختیار ّوزاُ تیوار قزار داردُ هیطَد کِ حتوا
هطالؼِ ضَد.
-10تِ دلیل رػایت استاًذارد تْذاضتی در تخص
ػفَ

-12هیشاى سزم دریافتی تزای 24ساػتِ تٌظین
ضذُ است ٍ تٌظین هقذار آى تز ػْذُ پزستار هی
تاضذ لطفا اس دست سدى تِ آى خَدداری کٌیذ.
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-13لطفا تْذاضت فزدی ٍ ػوَهی را رػایت

تهیو کننده:فرزاهن ابىالحس ین

ّ-14زتیوار یک ّوزاُ دارد اس پذیزش ّوزاُ

بخش عفىنی1

فزهاییذ .

اضافِ هؼذٍرین.

با هم کاری واحد آمىزش دفتر رپستاری بیمارستان حضرت معصىهم
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