
  بسمه تعالی

  

  2: زنان نام بخش

  :تاریخچه تأسیس بخش

زنان زایمان  به دنبال ادغام کردن واحد زنان زایمان بیمارستان پیمانیه جهرم به واحد 1391ل در سااین بخش 
رمان دبیمارستان مطهري در جهت اجراي طرح مقیم سازي پزشکان زنان و در راستاي افزایش کمیت و کیفیت 

  ه اندازي شد.مادران باردار را

ورد نیاز ماین بخش با بهره گیري از تجهیزات و دانش پزشکان و پرسنل با تجربه تالش می کند خدمات پزشکی 
  مادران باردار را به بهترین شکل ممکن ارائه دهد.

  متخصص زنان و زایمان دکتر فریده مقرب نام رئیس بخش:

  دکتر فریده مقرب نام مسئول فنی بخش:

  طاهره بهجو کارشناس مامایی نام مسئول بخش:

  تخت 24تعداد تخت فعال: 

  درصد 82ضریب اشغال تخت: 

  نوع بیماران بستري:

  بستري و درمان:

  بیماران باردار مبتال به دیابت و فشار خون حاملگی  •

  بیماران با ویار حاملگی شدید •

  بیماران با زایمان زودرس و پارگی زودرس کیسه ي آب جنین •

  امله با عفونت دستگاه ادراري تناسلیبیماران ح •

  بیماران حامله با کاهش حرکات جنین  •

  بیماران حامله با کاهش رشد داخل رحمی جنین  •



  خانم هاي باردار با تروما  •

  مراقبت از مادران با زایمان طبیعی  •

  بیماران مبتال به عوارض زایمان  •

  مادران حامله تب دار  •

  عفونت هاي لگنیخانم هاي مبتال به   •

  خانم هاي با خونریزي هاي غیرطبیعی رحمی و آنمی  •

  بیماران با حاملگی زودرس و دیرس •

  خدماتی که در این بخش ارائه می گردد:

  پذیرش و بستري کردن بیماران •

  رگ گیري •

  سونداژ •

  کنترل عالیم حیاتی •

  شستشو و پانسمان •

  دارو درمانی •

  سرم درمانی •

  ریزيکنترل خون •

  کنترل فشارخون بیماران مبتال به مسمومیت بارداري •

  چک و کنترل قند خون بیماران حامله مبتال به دیابت •

  آموزش ترویج تغذیه با شیر مادر •

  کنترل ضربان قلب جنین •

  گرفتن نوار قلب جنین •



  گرفتن نوار قلب بیماران •

  انجام مشاوره هاي درمانی •

  بتی و فشار خون بارداريمعاینه چشم بیماران دیا •

  چک حرکات جنین •

  چک کردن انقباضات رحمی •

  مشاوره تغذیه •

  آموزش حین بستري و حین ترخیص •

  معاینه ي واژینال •

  تزریق خون و فرآورده هاي خونی •

  خونگیري جهت انجام آزمایشات مختلف •

 HTSثبت کلیه خدمات انجام شدهدر سیستم  •

  گرافی و سونو گرافی هاپیگیري هاي انجام رادیو •

  تعداد پرسنل درمانی

  کاردان مامایی 3کارشناس مامایی و  9نفر ماما شامل  13

  نفر 3صبح 

  نفر 2عصر 

  نفر 2شب 

  نفر 1نفر، عصر و شب  2صبح  نفر  5: تعداد پرسنل خدمات

  نفر 1 منشی در شیفت صبح:

 


