
  چگونگی فرآیند آموزش کارکنان و بیماران بخش

ؤل مسؤل بخش، مس –با همکاري سوپروایزور آموزشی ابتدا نیازهاي آموزشی بخش : آموزش کارکنان •
می شود و  و بر اساس نیازهاي فردي، نیاز بخش و نیاز سیستم تهیه  PDPم آموزش و پرسنل و با تنظیم فر

  در طول سال طبق اولویت بندي اجرا می گردد.

شد نیز شرکت کارکنان در طول سال در سمینارهاي درون سازمانی و برون سازمانی که طبق نیاز سازمان می با
  می کنند.

  آموزش به بیماران

بیماران را  بستريرمی تهیه گردیده به نام فرم آموزش به بیماران که از بدو جهت آموزش به بیماران نیز ف
  تحت آموزش در زمینه ي قانون و مقررات بخش، منشور حقوق بیمار، معرفی پزشک و 

هاي ایمنی  پرستار، نحوه مصرف دارو و عوارض دارویی، رژم غذایی و ساعت سرو غذا، ساعت مالقات و توصیه
  ی قرار می دهد.و نوع فعالیت حرکت

این فرم ثبت  و بعد از ترخیص نیز نحوه ي مصرف دارو و نوع فعالیت و دیگر آموزش هاي مورد نیاز بیمار در
  ی شود.ممی گردد. این فرم در دو نسخه تهیه می گردد، یکی از فرم ها در زمان ترخیص به بیمار داده 

  بیماري هاي شایع:

  مسمومیت بارداري •

  يدیابت در باردار •

  کاهش رشد جنین •

  کاهش حرکت جنین •

  کاهش مایع آمنیون •

  ویار شدید بارداري •

  حاملگی دیرس و زودرس •

  غیر طبیعی رحمی بیماري هاي زنان مثل عفونت لگنی و خونریزي •



  امتیازات بخش

  ساعت شبانه روز 24در دسترس بودن پزشک متخصص در طول  -

  زایشگاه و اتاق عمل –همجواري با واحد واکسیناسیون  -

  رضایت مندي بیماران در زمان ترخیص -

  تعلیم تعداد زیادي دانشجوي پزشکی، پرستاري و مامایی در طول سال -

  ترویج زایمان طبیعی -

  ترویج تغذیه با شیر مادر -

  تکریم مادران باردار -

  شستشوي دست هاوجود پوسترهاي آموزشی الزم مثل هموویژالنس، ترویج تغذیه با شیر مادر،  -

  همکاري الزم در زمینه تحقیق و پژوهش -

  مشاوره تغذیه در اکثر بیماران -

  چشم انداز بخش:

ند با ارائه ي کما برآنیم که به عنوان تنها بیمارستان دولتی جهرم که واحد زنان زایمان در آن فعالیت می 
  ظیفه نمائیم.کنولوژي هاي جدید انجام ومناسب ترین هزینه و با استفاده از تبهترین مراقبت هاي درمانی، 

  رسالت:

ش هاي اخالقی و مفتخریم که با احترام به منشور حقوق بیمار و کارکنان و با پایبندي به اصول اسالمی و ارز
  با تکیه بر نظم و انضباط اداري، همدلی و صداقت ارائه دهنده ي خدمات درمانی هستیم.

  مقررات بخش: 

  عصر 3-5ه ساعت مالقات همه روز •

  حضور آقایان در بخش ممنوع است •

  آوردن گل طبیعی، فالکس چاي، پتوي شخصی به بخش ممنوع است •



  پذیرش و ترخیص در تمام ساعات شبانه روز انجام می شود •

  بیماران می توانند یک نفر همراه داشته باشند •

  از بستري تا ترخیص دستبند شناسایی باید به دست بیمار باشد •

رسنل موظف در ساعت مقرر در بخش حضور داشته باشد در حضور مسؤل بخش و دیگر کارکنان بخش پ •
  را تحویل گرفته و در پایان نیز در ساعت مقرر بخش را تحویل بدهد.

  درخواست رادیوگرافی و سونو گرافی ها قبل از انجام به واحد رادیولوژي ارسال می گردد •

  ک ویزیت می شوندکلیه بیماران هر روز توسط پزش •

  زباله هاي عفونی در سطل زرد و زباله هاي غیر عفونی در سطل آبی رنگ جمع آوري می شود •

  ورود کودکان به بخش ممنوع است •

  ثبت می گردد HISکلیه خدمات در سیستم  -

ی، ، کنترل پرونده، دستورات پزشک، دستورات دارویی،آموزش ترخیص،گزارش نویسپس از ویزیت بیماران •
  مراقبت از نوزاد و دیگر خدمات بخش اجرا می گردد. 

  شرکت در آموزش هاي حین خدمت الزامی است •

  براي همه بیماران یک پک بهداشتی درخواست داده می شود •

  ترخیص با میل شخصی با پر کردن فرم رضایت نامه و توسط قیم ذکور انجام می شود •

  هت انجام کارهاي درمانی با آمبوالنس انجام می شود.انتقال بیمار به سایر مراکز درمانی ج •

  استفاده از شیشه و پستانک در بخش ممنوع است •

  ترخیص با دستور کتبی پزشک انجام می شود •

  پوشیدن لباس بیمارستان ضروري است •

  جهت انجام سزارین و زایمان رضایت نامهختم بارداري ضروري است. •

  موقعیت مکانی:



  ل و واحد واکسیناسیون قرار دارد.، زایشگاه، اتاق عم1واري با بخش هاي زنان این بخش در همج

 


