
 اتاق عمل و بیهوشیمعرفی بخش 
 

 هسئَل فٌی بخص:

 

 خبًن دکترهْطیذ البرزی)فلَضیپ ًبزایی(

آهبر ٍ ٍضعیت 

استخذاهی ًیرٍی 

 :اًسبًی بخص

ًفر(،      کبرداى اتبق  4ًفر(،کبرضٌبس پرستبری رسوی) 11کبرضٌبس اتبق عول رسوی): اتبق عول

ًفر( ،  3ًفر(، کبرداى اتبق عول ضبِ پیوبًی ) 4ًفر(، کبرضٌبس اتبق عول طرحی) 3رسوی )عول 

 ) یک ًفر (4هٌطی تبصرُ 

ًفر ) بِ جس عصر پٌج ضٌبِ کِ  9تب  6ضیفت صبح ٍ عصربب تَجِ  بِ تعذاد بیوبراى اسکجَل ضذُ بیي 

ًفر بِ  2در ضیفت ّبی ضب ًیس ًفر آًکبل ٍ  1ًفر بِ ّوراُ  2ًفر ّستٌذ( ، ضیفت رٍزّبی تعطیل  3

 صبح 7ضب الی 8صبح ٍ ًفر دٍم از سبعت  8الی  8آًکبل)آًکبل: یک ًفر از سبعت  2ّوراُ 

کبرضٌبس بیَْضی -ًفر(5کبرضٌبس بیَْضی رسوی )-ًفر(1: کبرضٌبس پرستبری رسوی) بیَْضی

کبرداى -ًفر( 1کبرضٌبس بیَْضی قراردادی)-ًفر( 2کبرضٌبس بیَْضی ضبِ پیوبًی)-ًفر( 2طرحی)

 ًفر( 2بیَْضی رسوی)

 

 

 

تعذاد پرسنل خذمات 

 بخش:

 (نفر ) يك خانم و يك آقا  2صبح 

 نفر )يك خانم و يك آقا(  2عصر 

  (آقا )نفر1شب 

 نفر 3روزهای شلوغ: 

 

هَقعیت فیسیکی      

 بخص:

در طبقِ سَم بلَک زًبى ٍ  ٍاقع بیوبرستبى استبد هطْری جٌَبیدر ضلع  ٍ بیَْضی اتبق عولبخص  

 قرار گرفتِ است. زایوبى 

 

 تجْیسات بخص:

 

 3اتَکالٍرٍهیسی)-عذد( 3سبکطي)-عذد( 3تخت عول جراحی)-عذد( 3هیکرٍسکَپ): اتبق عول

چراغ -عذد(3دستگبُ کَتری)-عذد( 3ٍارهرًَزاد)-سری(2دستگبُ الپبراسکَپی سری کبهل)-عذد(

 دستگبُ کرایَ)یک عذد(-عذد(2فیکَ)دستگبُ -عذد(3سیبتیک)

ٍارهر -سبکطي-آهبَبگ -دستگبُ الکترٍ ضَک –دستگبُ هبًیتَریٌگ –: هبضیي بیَْضی بیَْضی

ٍیذیَ -الرًگَسکَپ هک کَیل-دستگبُ ًَار قلب -پَش خَى-کپٌَگراف-سرًگ پوپ-خَى

 الرًگَسکَپ

 ،ایستگبُ پرستبری هی ببضذ.اتبق عول ،یک اتبق ریکبٍری،سبلي  3ایي بخص دارای  بخص: اطالعبت

 

 

 آهَزش ّبی بخص:

 

 آهَزش زهبى ترخیص:

بِ بیوبر راجع بِ هراقبت ّبی بعذ از عول ٍ بعذ از بی حسی اسپیٌبل، بِ طَر کبهل، تَضیح دادُ هی 

ضَد ٍ ًحَُ ٍ زهبى هراجعِ بعذی بِ پسضک ، بِ بیوبر یبدآٍری هی گردد.در هَرد بیوبراى سرپبیی 

 فَق پوفلت ًیس بِ بیوبر ارائِ هی گردد. عالٍُ بر هَارد
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