
 اقفبل هعزفی ثخص
 

 هسئَل فٌی ثخص:
 هتخػع ثیوبری ّبی كَدكبى ٍ ًَساداى-ٍحیذ هقزةدكتز

 

 

 

 

 پشضكبى ثخص:

 

 

 

 هتخػع كَدكبى ٍ ًَساداى -دكتز احسبى رحوبًیبى-1

 هتخػع كَدكبى ٍ ًَساداى -دكتز سبرا هتیي  -2

 هتخػع كَدكبى ٍ ًَساداى -اسكٌذری دكتز اهیز  -3

 ٍ كجذ كَدكبى  تخػع گَارشفَق  –دكتز هزین ًیک ًبم  -4

 كَدكبى ٍ ًَساداى فَق تخػع غذد -دكتز هزین هعتوذ -5       

آهبر ٍ ٍؾعیت 

استخذاهی ًیزٍی 

 :اًسبًی ثخص

 ًفز كبرضٌبس پیوبًی  2-ًفز كبرضٌبس ضجِ پیوبًی1-ًفز كبرضٌبس قزحی 7 -ًفز 6

تعذاد پزسٌل 

 خذهبت ثخص:

ًفز كوک  1-ٍ اقفبلCCU,PCCUهطتزک ثخص  ًفز ضیفت ضت خبًن ٍ آقب 1ًفز غجح ٍ عػز ٍ  1

  -پزستبر

 تجْیشات ثخص:

 

دستگبُ دی سی -ثخَرگزم-ثخَرسزد-ًجَالیشٍر_اًفیَصى پوپ_پبلس اكسی هتزی_اًكَثبتَرسیبر

 سبكطي._َّد _دستگبُ ًَارقلت-ضَک

 تختِ 6اتبق  1 -اتبق سِ تختِ 7 -فعبل تخت27 تعذاد تخت فعبل:   ّتلیٌگ ثخص:

 %09ؾزیت اضغبل تخت در یكسبل گذضتِ:   

 عػز 3-5 سبعت هالقبت:   

 

ثِ هحؽ ٍرٍدثیوبراس ٍاحذپذیزش ٍیبثخطْبی دیگز یک ًفزثِ عٌَاى هسئَل پذیزش اس ثیوبراقالعبت  رٍضْبی اًجبم كبر

چک توبهی اٍراق پزًٍذُ اًجبم هی دّذ ٍپس اساًجبم آهَسضْبی السم كبهل درخػَظ ثیوبری ثِ ّوزاُ 

 ثیوبرراثِ تخت هٌبست راٌّوبیی هی كٌذ ٍپزسٌل هزثَقِ كبرّبی هزثَـ ثِ ثیوبر را اًجبم هیذّذ

 آهَسش ّبی ثخص:

 

ثِ هحؽ ٍرٍدثیوبرثِ ثخص آهَسضْبی ثذٍ ٍرٍد اًجبم هی گیزدایي آهَسضْبضبهل هعزفی فؿبی 

آضٌبیی ثبپزسٌل پزستبری ٍپشضک راٌّوبیی جْت اًجبم فزایؽ دیٌی سبعت سزٍ  فیشیكی ثخص

غذاسبعت هالقبت ٍآضٌبیی ثبهٌطَرحقَق ثیوبر ٍكبركٌبى ٍآضٌبیی ثب هحل ثبسی كَدكبى ٍ هحل 

 ضستطَی لجبس اًجبم هی ضَد.

ارؼ آى آهَسش درقی سهبى ثستزی:آهَسضْبی حیي ثستزی ضبهل آضٌبیی ثبثیوبری ، سیز ثیوبری ٍعَ



 اقفبل هعزفی ثخص
 

هذیزیت درد ًٍحَُ هزاقجت اسخَد تَسف پزستبركطیک ٍآهَسش رٍهیٌگ ثِ هبدر ًَساداى اًجبم هی 

 ضَد.

سهبى تزخیع:آهَسضْبی سهبى تزخیع ضبهل رصین غذایی ، ًحَُ هػزف دارٍّب ،  هزاجعِ ثعذ اس 

 تزخیع ثِ هتخػع اقفبل.

 

ثیوبری ّبی ضبیع 

 ثخص:

 استفزاغاسْبل ٍ _تت -تت ٍ تطٌج_پٌوًَیب 

 هقزرات ثخص:

 

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 آن تًسط پرستبر 

حضًر بٍ مًقع پسشک در -حضًر بٍ مًقع پرستبر در بخش-معرفی پرستبر ي پسشک بٍ بیمبر-مربًطٍ 

تًزیع ویري بٍ صًرت عبدالوٍ براسبس سطح بىذی در شیفتُبی مختلف تًسط مسئًل   -بخش

 -ISBARتغییر ي تحًل بخش براسبس مذل -مربًطٍ

 

 


