
  به نام خدا                                                       

  سی سی یو :بخش رزومه 
  :سال تاسیس بخش

ري تخت فعال در ضلع شرقی بیمارستان استاد مطه 4با  1370سی سی یو در بهمن ماه بخش   
   تاسیس شد.

  خانم دکتر زینب السادات فتاح مسئول فنی بخش(رئیس بخش):

  رقیه نورمحمديخانم  سرپرستاربخش:

  
  پرسنل ونیروهاي بخش: تعداد

. که به نفر آقا می باشند 1نفر خانم  و  9نفر می باشد که از نظر جنسیت  10تعداد کل پرسنل
  صورت شیفت در گردش مشغول خدمت می باشند.

  

  . درصد می باشد86تخت فعال با درصد اشغال تخت تقریبا  6این بخش داراي اطالعات بخش:

 پرستار  وانبه عن بخشهاي دیگر یک نفر یا و بیمار از اسکرین  به محض ورود روشهاي انجام کار:
ک و کنترل می چعالیم حیاتی ار ارزیابی اولیه را انجام داده و بیمار، با توجه به شرایط بیممسئول 

. نوار قلب بیمار را به بیمار ارایه می نمایدآموزشهاي الزم آن با توجه به شرایط بیمار پس از شود. 
اده می شود. د، تغییرات آن به پزشک معالج اطالع در صورت بروز تغییراتدر بدو ورود گرفته شده و 

  نوار قلب توسط پزشک بخش نیز رویت شده و اقدامات قلبی الزم بعمل می آید. 

  آموزشهاي بخش:



  آموزش بدو ورود : 
 بی اولیه و ارزیا، با توجه به شرایط قلبی و روحی بیمار از نظر ثبات، به بخش بیمارپس از ورود 

بارتند از ي بدو ورود عآموزشها .انجام می گیردتوسط پرستار مسئول بیمار  آموزشهاي بدو ورود 
ینی دجهت انجام فرایض  آشنایی باپرسنل پرستاري وپزشک راهنمایی ،معرفی فضاي فیزیکی بخش

  . منشورحقوق بیمار وکارکنان انجام می شود ساعت مالقات وآشنایی با، ساعت سرو غذا

  آموزش درطی زمان بستري:
حوه مدیریت درد ون عوارض آن سیر بیماري وحین بستري شامل آشنایی بابیماري ،  آموزشهاي

  .می شود ارایه مسئول بیمار و به صورت انفراديمراقبت ازخود توسط پرستار

   زمان ترخیص:

یري پیگ ، عالیم هشدار دهنده،نحوه مصرف داروها ، شهاي زمان ترخیص شامل رژیم غذاییآموز
پرستارمسئول  توسط به بیمارانهاي مورد نیاز جهت مراجعه به کاردیولوژیست و سایر پزشکان و ..... 

  .می شود بیمار و به صورت انفرادي ارایه

  
  دربخش:بیماریهاي شایع 

  آنژین صدري*

  *انفارکتوس میوکارد

  *سندرم کرونري حاد

  *نارسایی احتقانی قلب

  *هایپرتنشن

  


