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 دکتز هْؾیذ الجزسی)فلَؽیپ ًبسایی( هغئَل فٌی ثخؼ:

 

 

 پشؽكبى ثخؼ:

 هتخصص سًبى ٍ سایوبى –دکتز اطْز راعخ  -1

 هتخصص سًبى ٍ سایوبى -دکتز فزیذُ هقزة  -2

 هتخصص سًبى ٍ سایوبى -دکتز سّزا هصلی ًضاد  -3

 هتخصص سًبى ٍ سایوبى -ًجوِ هصلی ًضاد دکتز -4

 هتخصص سًبى ٍ سایوبى -دکتز ًزجظ ًقؾَاریبى -5

 هتخصص سًبى ٍ سایوبى -دکتز هْؾیذ الجزسی  -6

آهبر ٍ ٍضعیت اعتخذاهی 

 :ًیزٍی اًغبًی ثخؼ 

 ًفز 2کبرداى هبهبیی -ًفز 16کبرؽٌبط هبهبیی 

 ًفز  1کوک ثْیبر -ًفز 1ًفز، عصز ٍ ؽت  2صجح  تعذاد پزعٌل خذهبت ثخؼ:

  هَقعیت فیشیكی ثخؼ:

 تجْیشات ثخؼ:

 

پبلظ -عبکؾي-دعتگبُ ًَار قلت ثشرگغبل -دعتگبُ دی عی ؽَک -دعتگبُ ًَار قلت جٌیي

 -گلَکَهتز-اکغیوتزی

 تخت 24تعذاد تخت فعبل:  ّتلیٌگ ثخؼ:

 درصذ 22ضزیت اؽغبل تخت: 

 آهَسػ ّبی ثخؼ:

 

ٍ ؽبهل آهَسػ ّبی ثذٍ ٍرٍد ٍ حیي ثغتزی ٍ سهبى تزخیص ثیوبر در ارتجبط ثب ثیوبری فزد 

دیبثت در هی ثبؽذ کِ ؽبهل پوفلت ّبی آهَسؽی اس قجیل  آهَسػ ّبی خَد هزاقجتی 

حبهلگی خبرج -سایوبى سٍدرط-عقط-هغوَهیت در ثبرداری-فؾبرخَى در ثبرداری-ثبرداری

 هی ثبؽذ. عفًَت ادرای در ثبرداری ٍ .....-افتبدى جٌیي ثِ خؾكی-حبهلگی هَالر-اس رحن

 ثیوبراى ثبردار هجتال ثِ دیبثت ٍ فؾبر خَى حبهلگی• ثیوبری ّبی ؽبیع ثخؼ:

 ثیوبراى ثب ٍیبر حبهلگی ؽذیذ •

 ثیوبراى ثب سایوبى سٍدرط ٍ پبرگی سٍدرط کیغِ ی آة جٌیي •

 ثیوبراى حبهلِ ثب عفًَت دعتگبُ ادراری تٌبعلی •

 ثیوبراى حبهلِ ثب کبّؼ حزکبت جٌیي  •

 ثیوبراى حبهلِ ثب کبّؼ رؽذ داخل رحوی جٌیي  •

 خبًن ّبی ثبردار ثب تزٍهب  •

 هزاقجت اس هبدراى ثب سایوبى طجیعی  •

 ثیوبراى هجتال ثِ عَارض سایوبى  •

 هبدراى حبهلِ تت دار  •
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 خبًن ّبی هجتال ثِ عفًَت ّبی لگٌی  •

 شی ّبی غیزطجیعی رحوی ٍ آًویخبًن ّبی ثب خًَزی  •

 ثیوبراى ثب حبهلگی سٍدرط ٍ دیزط •

 خذهبتی کِ در ایي ثخؼ ارائِ هی گزدد:

 پذیزػ ٍ ثغتزی کزدى ثیوبراى •

 رگ گیزی •

 عًَذاص •

 کٌتزل عالین حیبتی •

 ؽغتؾَ ٍ پبًغوبى •

 دارٍ درهبًی •

 عزم درهبًی •

 کٌتزل خًَزیشی •

 کٌتزل فؾبرخَى ثیوبراى هجتال ثِ هغوَهیت ثبرداری •

 چک ٍ کٌتزل قٌذ خَى ثیوبراى حبهلِ هجتال ثِ دیبثت •

 آهَسػ تزٍیج تغذیِ ثب ؽیز هبدر •

 کٌتزل ضزثبى قلت جٌیي •

 گزفتي ًَار قلت جٌیي •

 گزفتي ًَار قلت ثیوبراى •

 اًجبم هؾبٍرُ ّبی درهبًی •

 فؾبر خَى ثبرداریهعبیٌِ چؾن ثیوبراى دیبثتی ٍ  •

 چک حزکبت جٌیي •

 چک کزدى اًقجبضبت رحوی •

 هؾبٍرُ تغذیِ •

 آهَسػ حیي ثغتزی ٍ حیي تزخیص •

 هعبیٌِ ی ٍاصیٌبل •

 تشریق خَى ٍ فزآٍردُ ّبی خًَی •

 خًَگیزی جْت اًجبم آسهبیؾبت هختلف •

 HTSثجت کلیِ خذهبت اًجبم ؽذّذر عیغتن  •

 پیگیزی ّبی اًجبم رادیَگزافی ٍ عًََ گزافی ّب •

 

 هقزرات ثخؼ:

 

رعبیت شئًوبت اسالمی در بخش السامی می ببشذ.رعبیت مًارد شستشًی دست  در پىج 

مًقعیت شستشً،عذم استفبدٌ از تلفه َمراٌ تًسط پرسىل ،السام دستبىذ شىبسبیی ي الصبق 

معرفی پرستبر ي پسشک بٍ -ممىًع می ببشذيريد آقبیبن بٍ بخش آن تًسط پرستبر مربًطٍ 

تًزیع ویري بٍ صًرت عبدالوٍ براسبس سطح بىذی در  -حضًر بٍ مًقع پرستبر در بخش-بیمبر

 -ISBARتغییر ي تحًل بخش براسبس مذل -شیفتُبی مختلف تًسط مسئًل مربًطٍ
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