
  به نام خدا                                                       

  اطفالبخش 
 بعنوان سنتر اطفال در شهرستان جهرم1392می باشد که از سال1365سال :سال تاسیس بخش

  میباشد.

  وحید مقربآقاي دکتر مسئول فنی بخش(رئیس بخش):

  (کارشناس پرستاري) خانم فرزانه زارعیان جهرمیسرپرستاربخش:

ه ازدانشگا )شهرستان جهرم فارغ التحصیل رشته پرستاري1362متولد(بیوگرافی سرپرستار:
مت .سابقه خدهدربیمارستان استادمطهري شروع به کارکرد1385سالآزاد اسالمی واحدجهرم واز

ن ا آموزش بخش مسئول بعنوان   87سال ه وهمچنینداشتوکولیز nicu،اتفاقات،اطفالدربخشهاي 
ه مرگ ودبیرکمیت 93تاسال 89 از سال_ دبیرکمیته مرگ ومیرنوزادان 93تا88از سال _اي سی یو

 تداشته اس رادیابت بیمارستان مسئول آموزش   95تا سال92ازسال  _ماهه59تا1ومیرکودکان
  .منصوب ومشغول به کارشده استاطفال عنوان سرپرستاربخش  به1395خردادماهواز

نفر 1وخانم نفر18)نفرکه 19کارشناس پرستاري (:بخش ونیروهايتعدادپرسنل 
دان کار آقانفر1کارشناس شبه پیمانی ونفر 3نفرازخانمها کارشناس طرحی هستند و6هستندوآقا

 نفرو2نفروشیفت شب2نفروشیفت عصر3مشغول به کارهستند.پرسنل بصورت شیفت صبحپرستاري 
وشب بیشتر عصربیمارودرشیفت  15صبح بیشتر ازر،شیفت بیماران دباتوجه به تعداد

 برنامه بعنوان نید حضور داردنفردر1 درهرسه شیفت صبح وعصر وشببیمار13از
  باشد از سوپرنید استفاده میشود. 25درصورتی که تعداد بیماران بیشتر از حضوردارند.

 1روبیماتاق ا9((تخت فوتوتراپی 8تخت نوزادو4و اطفال تخت 21این بخش داراياطالعات بخش:
راهرو 2ن) سرویس بهداشتی (پرسنل وبیمارا2ایستگاه پرستاري و-اتاق شستشو 1اتاق دارو ودرمان و

  . می باشد))



-بخورسرد-نبوالیزور_انفیوژن پمپ_الس اکسی متريپ_انکوباتورسیار تجهیزات بخش:
	 .ساکشن_ _هود_فوتوتراپی تونل وساده_دستگاه نوارقلب-دستگاه دي سی شوك-بخورگرم 	

مسئول  به محض ورودبیماراز واحدپذیرش ویابخشهاي دیگر یک نفربه عنوانروشهاي انجام کار:
ی دهد مانجام مامی اوراق پرونده از بیماراطالعات کامل درخصوص بیماري به همراه چک تپذیرش 

ارهاي وپرسنل مربوطه ک راهنمایی می کند وپس ازانجام آموزشهاي الزم بیماررابه تخت مناسب
  مربوط به بیمار را انجام میدهد.

به محض ورودبیماربه بخش آموزشهاي بدو ورود انجام می گیرداین آموزشهاي بخش:
نجام آموزشهاشامل معرفی فضاي فیزیکی بخش آشنایی باپرسنل پرستاري وپزشک راهنمایی جهت ا

ا محل بشنایی وآفرایض دینی ساعت سرو غذاساعت مالقات وآشنایی بامنشورحقوق بیمار وکارکنان 
  .انجام می شودبازي کودکان و محل شستشوي لباس 

سیر بیماري حین بستري شامل آشنایی بابیماري ،  آموزشهايآموزش درطی زمان بستري:
 کشیک وآموزش رومینگ به مادرمدیریت درد ونحوه مراقبت ازخود توسط پرستار وعوارض آن

  .انجام می شودنوزادان 

عد از مراجعه ب ، نحوه مصرف داروها ، ترخیص شامل رژیم غذایی  آموزشهاي زمانزمان ترخیص:
  ترخیص به متخصص اطفال.

  بیماریهاي شایع دربخش:
  می باشد -اسهال و استفراغ_تب -تب و تشنج_هیپربیلی_پنمونیا-بیماریهاي بستري :

  حویل داده می شود.تهیه شده وبه آنهاآموزش داده وه تکه پمفلت آموزشی 

  

  


