
  به نام خدا                                                       

  بخش جراحی چشم
درابتدا بخش چشم ،جراحی ارتوپدي وجراحی عمومی به صورت یک بخش  :سال تاسیس بخش

روع به جراحی چشم به عنوان بخش مجزاشواحددربیمارستان وجود داشت ولی ازسال          بخش 
  کار کرد

  آقاي دکتر طاهریزدچی نژاد(فوق تخصص شبکیه)بخش(رئیس بخش): مسئول فنی

  خانم محدثه رحمانیان کوشککی (کارشناس پرستاري)سرپرستاربخش:

ه ازدانشگا )شهرستان جهرم فارغ التحصیل رشته پرستاري1360متولد(بیوگرافی سرپرستار:
دمت رکرد.سابقه خدربیمارستان استادمطهري شروع به کا1382سال آزاد اسالمی واحدجهرم واز

 احی عمومی،اتفاقات،اسکرین،زنان داشته وهمچنین بعنوان مسئول آموزش قلبدربخشهاي جر
بخشی داشته است.به عنوان ارزیاب داخلی دراعتبار را تاکنون1392ودیابت بیمارستان ازسال 

به عنوان سرپرستاربخش جراحی چشم 1390است وازسال  شرکت داشته94_95بیمارستان درسال 
  منصوب ومشغول به کارشده است

)نفرکه همگی خانم 8کارشناس پرستاري (تعدادپرسنل ونیروهاي بخش:
نفربه عنوان 3کارشناس شبه پیمانی ونفر 1نفرازخانمها کارشناس طرحی هستند و3هستندو

کاردانشجویی مشغول به کارهستند.پرسنل بصورت شیفت صبح باتوجه به تعداداسکجول 
  نفردربخش حضوردارند.1شیفت شیفت شب نفرو3نفر،شیفت عصر3_4

  راهرو می باشد2اتاق و2تخت و 19این بخش داراياطالعات بخش:

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

وپس ازانجام آموزشهاي الزم بیماررابه تخت مناسب راهنمایی می کندویک نفربه عنوان مسئول 



عمل درزمان نیازبه اتاق عمل پس ازانجام آموزشهاي الزم بیماررابه اتاق عمل راهنمایی می کندوپس 
ن ویک نفر به عنوااز انجام عمل جراحی باهماهنگی بخش اتاق عمل بیماررابه بخش بازمی گرداند

نفرسوم بخش کارهاي بالینی (گرفتن عالیم حیاتی،گرفتن وریدمناسب قل از عمل .........)مربوط به 
  بیمارقبل وبعدازعمل راانجام می دهد

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

  ی شودفرایض دینی ساعت سرو غذاساعت مالقات وآشنایی بامنشورحقوق بیمار وکارکنان انجام م

سیر بیماري حین بستري شامل آشنایی بابیماري ،  آموزشهايآموزش درطی زمان بستري:
  مدیریت درد ونحوه مراقبت ازخود توسط پرستارکشیک انجام می شود وعوارض آن

م نحوه انجا، نحوه مصرف داروها ، آموزشهاي زمان ترخیص شامل رژیم غذایی ترخیص: زمان
داده می  فرایض دینی بعد ازعمل ونحوه استحمام ومحدویت هاي حرکتی به بیماران آموزشهاي الزم

  شود

  بیماریهاي شایع دربخش:
  می باشد  DCRکاتاراکت ،گلوکوما،بیماریهاي بستري :

  حویل داده می شود.شده وبه آنهاآموزش داده وه تتهیه که پمفلت آموزشی 

  ،شاالزیون می باشدروبینگپیماریهاي سرپایی :ب

  

  


