-3تاال تًدن کىار تخت تیمار تٍ علت احتمال افتادن کًدک الشامی

-9پوفلت آهَسشی با تَجِ بِ ًَع بیواری در اختیار

است.

ّوزاُ بیوار قزار دادُ هیشَد کِ حتوا هطالعِ شَد

-4سطل سرد روگ داخل َز اتاق مخػًظ ستالٍ است اس ریخته
وان داخل آن خًدداری کىیذ
-5سطل مخػًظ وان خطک در داخل ساله تخص(سطل آتی
روگ) قزار دارد.

 -01.بِ دلیل رعایت استاًذارد بْذاشتی در بخش
عفًَی فاصلِ ّز تخت بیوار تا تخت دیگزحذاقل یک

دانشگاه علوم پسشکی و خدهات بهداشتی درهانی قن

هتز رعایت شَد.

هرکس آهوزشی – درهانی حضرت فاطوه هعصوهه(س)

-6اس اوذاخته پًضک تیمار داخل سطل اتاقُا جذا خًدداری کىیذ

-00هلحفِ ّا رٍساًِ تعَیض شَد.هلحفِ ّای کثیف

ي پًضک را داخل سطل دستطًیی َا تیاوذاسیذ.

داخل سطل بشرگ داخل سالي اًذاختِ شَد.

-7تا تًجٍ تٍ ایىکٍ تخت کًدک ظزفیت يسن افزاد

-01هیشاى سزم دریافتی بزای13ساعتِ تٌظین شذُ است

تشرگسال را وذارد اس وطسته تز ريی آن خًدداری کىیذ

ٍ تٌظین هقذار آى بز عْذُ پزستار هی باشذ.

( ضکسته آن ضزتٍ تٍ تیت المال است.
-8اس قزار دادن يسایل اضافی تز ريی کمذ تیمار خًد
داری کىیذ (فقط دستمال کاغذی ي فالسک چایی)سایز
يسایل داخل کمذ قزار گیزد.

قوانین بخش عفونی2

لطفا اس دست سدى بِ آى خَدداری کٌیذ.
-02لطفا بْذاشت فزدی ٍ عوَهی را رعایت کٌیذ.
ّ-03ز بیوار یک ّوزاُ دارد اس پذیزش ّوزاُ اضافِ
هعذٍرین.

تُیٍ کىىذٌ:سَزا گمار
تخص عفًوی -2سمستان 95
آضىایی تا تخص عفًوی2
تخص عفًوی 2در طثقٍ ديم تیمارستان ياقع ضذٌ است کٍ ضامل
3تخت تیمار می تاضذ کٍ در 6اتاق قزار گزفتٍ اوذ.

اتاق ضمارٌ()1کٍ دارای6تخت تیمار است کٍ اختػاظ تٍ

پزشکان بخش:

تیماران عفًوی می تاضذ.

اتاق ضمارٌ( )2ضامل6تخت تیمار است کٍ اختػاظ تٍ
تیماران اعػاب می تاضذ.
اتاق ضمارٌ()3کٍ ضامل6تخت تیمار است ي مختع تٍ
تیماران اعػاب می تاضذ
اتاق ضمارٌ()4کٍ ضامل6تخت تیمار است کٍ مختع تٍ
تیماران عفًوی می تاضذ.
اتاق ضمارٌ()5کٍ ضامل 5تخت تیمار است ي مختع تٍ تیماران
عفًوی می تاضذ.

َز ريس غثح تیماران اتاق( )4(,)1ي()5تًسط آقای دکتز

ساعت مالقات َز ريس ساعت 14الی 15می تاضذ لطفا

حیذری(فًق تخػع تیماریُای عفًوی کًدکان) ي تیماران

غیز اس ایه ساعت تقاضای مالقات وفزماییذ.

اتاق()2ي()3تًسط آقای دکتز محسه مال محمذی(فًق خػع

واَار ي ضام ي آب جًش در تخص تًسیعَ,ز ريس
غثحاوٍ تحًیل می گزدد.

گزفتٍ ضًد.

است.

يیشیت می ضًوذ.

قوانین بخش

-1تا تًجٍ تٍ يجًد تیماریُای متفايت در تیماران

 -2دستثىذ ضىاسایی کٍ درَىگام پذیزش تحًیل دادٌ می

احتمال مسزی تًدن آن اس رفت ي آمذ تز تالیه تیماران

ضًد تا پایان ريس تستزی تٍ دست تیمار تستٍ است.

دیگز خًدداری وماییذ.
-2دستطًیی مزتة دستُا ي ضذ عفًوی کزدن دستُا تا

تیماراوی کٍ ویاس تٍ ایشيلٍ داروذ می تاضذ.

ي داخلی اتاق تیماران در کىار تلفه مزتًطٍ وػة ضذٌ

يیشیت می ضًوذ.در ایام تعطیل تیماران تًسط پشضک جاوطیه

-1در تذي يريد کیف تُذاضتی اس ياحذ پذیزش تحًیل

اتاق ایشيلٍ ضامل 2تخت تیمار است ي مخػًظ تٍ

ضمارٌ تلفه تیمارستان9-22536651822می تاضذ.

تیماری َای اعػاب ي )

تجهیزات هر تخت شامل:

مایع ضذ عفًوی کىىذٌ(محلًل آتی روگ)مًجًد در َز
اتاق الشامی است.

تخت تیمار-غىذلی تختطً جُت َمزاٌ-کمذ کىار تخت می
تاضذ.

