وکات ایمىی بیمار
* ٘زد ٜوٙبر تخت ثیٕبر در ٞز ِحؾ ٝاس ؽجب٘ ٝرٚس ثبال ثبؽذ .لجُ اس خزٚج ثیٕبر اس تخت پزعتبر را اس عزیك سً٘ احضبر
در خزیبٖ لزار دٞیذ.
*در فٛرتی و ٝثیٕبر ؽٕب دارٚی خبفی ٔقزف ٔی ٕ٘بیذ  ٚیب عبثم ٝثیٕبری خبفی دارد پشؽه ٚپزعتبر را در خزیبٖ
لزار دٞیذ.
*درفٛرتی و ٝثیٕبر تزخیـ ؽذٚپشؽه ٔقبِح ثزای ٚی دارٚتدٛیش وزد ٘ح ٜٛی ٔقزف دار ٚدرٔٙشَ را اس پزعتبر عٛاَ
ٕ٘بییذ.
*در فٛرتی و ٝثیٕبر ؽٕب ث ٝغذا  ،دار ، ٚچغت  ... ٚحغبعیت دارد وبدر پزعتبری را در خزیبٖ لزار دٞیذ.
*در فٛرتی و ٝثیٕبر ؽٕب ثبردارٔی ثبؽذ وبدر درٔبٖ ٔخقٛفب وبروٙبٖ ثخؼ رادیِٛٛصی را در خزیبٖ لزار دٞیذ.
*در فٛرتیى ٝثیٕبر ؽٕب ث ٝثیٕبری ٚاٌیز دار (ایذس ٞ ،پبتیت ٔ )... ٚجتال اعت حتٕبً پزع ُٙپزعتبری را در خزیبٖ لزار
دٞیذ.
*در فٛرت ثزٚس ٞز ٌ ٝ٘ٛاتفبق ٘بخٛاعت( ٝسِشِ ، ٝآتؼ عٛسی  )... ٚخٟت خزٚج اس درثٟبی خزٚج اضغزاری اعتفبدٜ
وٙیذ.
*در فٛرتیى٘ ٝیبس ث ٝآٔٛسػ  ٚرإٙٞبیی خبفی داؽتیذ اس پزع ُٙپزعتبری عٛاَ فزٔبئیذ.
*در ثذ ٚپذیزػ ثزای ثیٕبر ؽٕب در ثیٕبرعتبٖ دعتجٙذ ؽٙبعبیی فبدر ٔی ٌزدد و ٝثبیذ در تٕبْ اٚلبت ثغتزی در
ثیٕبرعتبٖ ثز رٚی ٔچ ثیٕبر ثغت ٝؽٛد .در فٛرت فذْ ٔغبثمت ٔؾخقبت دعتجٙذ ثب ثیٕبر ،حتٕبً ثٔ ٝغئ َٛثخؼ
اعالؿ دٞیذ.
*خٛاٞؾٕٙذ اعت اس دعتىبری اتقبالت ثیٕبر اس خّٕ ٝعزْ  ِِٝٛ ،ادراری ٞ ِِٝٛ ،بی تغذی ... ٚ ٝخذاً خٛدداری فزٔبئیذ.
* لجُ  ٚثقذ اس تٕبط ثب ثیٕبر  ،لجُ اس فزف غذا  ٚثقذ اس ٞز ثبر اعتفبد ٜاس عزٚیظ ثٟذاؽتی دعتٟبیتبٖ را ثؾٛئیذ
 ٚثب رفبیت ایٗ ٘ىت ٝاس ا٘تمبَ فف٘ٛتٟبی ثیٕبرعتب٘ی پیؾٍیزی وٙیذ.
* ؽٕب ٔی تٛا٘یذ خٟت ضذ فف٘ٛی دعت ٞب اس ٔحِّٟٛبی ضذ فف٘ٛی وٙٙذ ٜو ٝدر وٙبر رٚؽٛیی  ٚیبتخت ثیٕبراٖ
٘قت ؽذ ٜاعت اعتفبد ٜوٙیذ.
* در فٛرتیى ٝثیٕبرتبٖ ثیٕبری ٚاٌیز دارد ثبیذ حتٕبً اس ٚعبیُ حفبؽت فزدی ٔب٘ٙذٌ،بٖ،دعتىؼٔ ،بعه اعتفبدٜ
وٙیذ.
* خٟت وٙتزَ فف٘ٛت اس رفت  ٚآٔذ ث ٝاتبق ثیٕبراٖ دیٍز پزٞیش ٕ٘بییذ.
* عغّٟبی سرد رً٘ ثشري ٔخقٛؿ سثبِٞ ٝبی فف٘ٛی  ،عغّٟبی سرد رً٘ وٛچه ٔخقٛؿ اؽیبء تیش  ٚثز٘ذٚ ٜ
عغّٟبی آثی رً٘ ٔخقٛؿ سثبِٞ ٝبی غیز فف٘ٛی (ثبلیٕب٘ذ ٜغذا ٔ )... ٚی ثبؽذ.

وگُذاری يسایل ي رعایت بُذاشت
* در حفؼ ٍٟ٘ ٚذاری ٚعبیُ ٘ ٚؾبفت اتبق وٛؽب ثبؽیذ.
* اس ثبس وزدٖ ٔجُ تبؽٛدر عبفبت غیز اس ؽت خٛدداری وٙیذ.
* اس ریختٗ تفبِ ٝچبی ،پٛعت ٔی ... ٚ ٜٛث ٝداخُ رٚؽٛیی اختٙبة ٚرسیذ.
* اس ٌذاؽتٗ ٔٛاد غذایی در پالعتیه ٔؾىی خٛدداری ٕ٘بییذ سیزا ثبفث ا٘تمبَ آِٛدٌی ث ٝیخچبَ  ٚآِٛد ٜؽذٖ
ٔٛاد غذایی ٔی ؽٛد.
* ثقذ اس تزخیـ وّیٛٔ ٝاد غذایی خٛد را اس یخچبَ خبرج وزد ٚ ٜثب خٛد ثجزیذ.
* اس آٚردٖ ٌُ عجیقی ث ٝثخؼ اختٙبة ٕ٘بییذ.
* خٛاٞؾٕٙذ اعت اس ٍ٘ ٝداری ٚخ٘ ٝمذ ،اؽیبء ِٛ ٚاسْ لیٕتی در ثیٕبرعتبٖ خٛدداری وٙیذ در فٛرت ٔفمٛد ؽذٖ
ثیٕبرعتبٖ ٞیچ ٔغئِٛیتی در لجبَ آٖ ٘ذارد.
*دروّی ٝلغٕت ٞبی ثیٕبرعتبٖ دٚرثیٗ ٔذار ثغت٘ ٝقت ٔی ثبؽذ.

قًاویه مزبًط بٍ مالقات کىىذگان يحضًر َمزاٌ دربیمارستان
*عبفت ٔاللبت ،وّی ٝثخؼ ٞب  59اِی ; ٚ 5ثخؼ ٔزالجت ٞبی ٚیض ٜی لّجی(  59 ) ccuاِیٔ 5:ی ثبؽذ در غیزاس
ایٗ سٔبٖ ٔاللبت ٕٔٛٙؿ اعت.
*درفٛرتی و ٝثیٕبر ؽٕب درثخؼ ٚیض ٜثغتزی ٔیجبؽذ یب ث ٝثیٕبری ٚاٌیزی ٔجتال اعت خٟت ٔاللبت ثب ٚی اس
ٚعبیُ حفبؽت فزدی ٔثُ ٌبٖ ٔ،بعه ،دعتىؼ ٔٛخٛد در ثخؼ ٔزثٛع ٝیب درٚرٚدی اتبق ٞبی ایش ِٝٚاعتفبدٜ
ٕ٘بییذ.
*در ثخؼ ٔزالجت ٞبی ٚیض ٜی لّجی(  ) ccuآٚردٖ تّفٗ ٕٞزا ٜتٛعظ ثیٕبر ٕٞ ٚزاٞی ٕٔٛٙؿ ٔی ثبؽذ .ثزای
ثزلزاری تٕبط ثب ثیٕبر خٛد ٔی تٛا٘یذ ؽٕبر ٜثیٕبرعتبٖ ()47877;6=574-8داخّی ; 59را ؽٕبرٌ ٜیزی ٕ٘بئیذ.
*ٔذت ٔاللبت  ٚتٛلف ٕٞزاٞبٖ در عبفبت ٔاللبت  54اِی  59دلیمٔ ٝی ثبؽذ.
* تقذاد سیبد ٔاللبت وٙٙذٛٔ ٜخت ا٘تمبَ فف٘ٛت ث ٝثیٕبر  ٚثز ٓٞسدٖ آرأؼ ٚی ٔی ٌزدد  ٚتٟٙب یه ٘فز ثبیغتی
ثز ثبِیٗ ثیٕبر حضٛر یبثذ.
*در ٍٙٞبْ ٔاللبت اس دعت دادٖ  ٚرٚثٛعی ثب ثیٕبر  ٚاعتفبد ٜاس فغز ٞبی تٙذ خٛداری فزٔبئیذ.
* خٛاٞؾٕٙذ اعت عىٛت را درثخؼ رفبیت وزد ٚ ٜدرٍٙٞبْ فحجت ثب تّفٗ ٕٞزاٌٛ ، ٜػ دادٖ ث ٝرادیٚ ٛ
تٕبؽبی تّٛیشی ٖٛآرأؼ عبیز ثیٕبراٖ را در ٘ؾز داؽت ٝثبؽیذ.
*حضٛر وٛدوبٖ سیز  56عبَ در ٔحیظ درٔب٘ی ث ٝدِیُ حفبؽت اس عالٔتی  ٚرٚحی ٝی ثغیبر حغبط ِ ٚغیف آ٘بٖ
ث ٝفال ح ٕ٘ی ثبؽذ.
* خٟت حفؼ ٔغبئُ ؽزفی تزخیحب ثز ثبِیٗ ثیٕبراٖ آلب ( ٕٞزأ ٜذوز )  ٚثیٕبراٖ خب٘ٓ( ٕٞزا٘ٛٔ ٜث ) حضٛر
داؽت ٝثبؽذ.
* در ثخؼ ٞبی ثغتزی در فٛرت حضٛر ٕٞزا ٜثز ثبِیٗ ثیٕبرٞشی ٝٙی ٕٞزا ٜثزای ٚی ِحبػ ٔی ؽٛد.
*در فٛرت حضٛر ٕٞزا ٜثزثبِیٗ ثیٕبر وبرت ٕٞزا ٜاس ٚاحذ ٍٟ٘جب٘ی تحٛیُ ٌزفت ٝؽٛد.
*درٍٟ٘ذاری اس وبرت ٕٞزا ٜدلت السْ راداؽت ٝثبؽیذ ٚسٔبٖ تزخیـ وبرت راتحٛیُ ٚاحذ ٍٟ٘جب٘ی دٞیذ.

راَىمای مسیز بخش َا
ٞز یه اس خغٛط رإٙٞبی رٍ٘ی ٘ؾبٖ دٙٞذ ٜی ثخؼ ٔزثٛط ث ٝخٛد ٔی ثبؽٙذ و ٝثب د٘جبَ وزدٖ خظ ٔٛرد ٘ؾز ثٝ
ثخؼ ٔزثٛعٔ ٝی رعیٓ .
ايرصاوس  ---قزمش
آسمایشگاٌ ---صًرتی
رادیًلًصی  ---خاکستزی پز روگ
 ---- CCUسرد
بخش ---قزمش
اتاق عمل ---سبش
وماس خاوٍ  ---خاکستزی کم روگ
دیالیش  ---آبی

ساعات تًسیع غذا
فجحب٘ :>74 >ٝاِی;>44فجح
٘بٞبر>  55>44اِی 55>74ؽٟز
ؽبْ>  5<>74اِی=5ؽت
تٛخ 74 >ٝدلیم ٝثقذاس تٛسیـ غذا ،وبروٙبٖ آؽپشخب٘ ٝخٟت خٕـ آٚری ؽزٚف غذا ٔزاخقٔ ٝی وٙٙذ وٝ
خٛاٞؾٕٙذ اعت خٟت تحٛیُ ؽزٚف درعبفبت ٔمزر ٕٞىبری السْ را ثبایؾبٖ داؽت ٝثبؽیذ.

پاسخ بٍ سؤاالت شزعی
در فٛرت داؽتٗ ٞزٌ ٝ٘ٛعؤاَ ؽزفی ثب ؽٕبر ٜتّفٗ حبج آلب فبدلی  4=57=7<88;5تٕبط ثٍیزیذ.

خذمات رفاَی بیمارستان
*آة خٛػ ث ٝفٛرت  68عبفت ٝدر ا٘تٟبی راٞزٚی ثیٕبرعتبٖ خٙت آؽپشخب٘ٛٔ ٝخٛد اعت.
*ٕ٘بس خب٘ ٝدر ا٘تٟبی عبِٗ رٚث ٝرٚی ثخؼ دیبِیشلزاردارد .
*تّفٗ ٍٕٞب٘ی در ٚرٚدی ثیٕبرعتبٖ لزاردارد.
*ثٛف ٝدرٚرٚدی ثیٕبرعتبٖ تب عبفت  68فقبَ اعت.
*عزٚیظ ثٟذاؽتی در وّی ٝثخؼ ٞبی درٔب٘ی  ٚا٘تٟبی راٞزٚی افّی ثیٕبرعتبٖ ٔٛخٛد اعت.
*آثغزد وٗ در وّی ٝثخؼ ٞبی درٔب٘ی  ٚوّیٙیه تخققی ٔٛخٛداعت.
*در وّی ٝی اتبق ٞبی ثخؼ ٞبی ثغتزی أىب٘بتی اس خّٕ ٝتّٛیشی، ٖٛیخچبَ ٔ،جُ تب ؽ، ٛخٟت ٕٞزاٞی ٚ ... ٚخٛد
دارد.

قًاویه مزبًط بٍ اخذ مذارک پزيوذٌ تًسظ مزاجعیه
افزادی ؤ ٝذارن پز٘ٚذ ٜرا خٟت ا٘تمبَ ث ٝارٌبٟ٘بی دیٍز اس خّٕ ٝپشؽىی لب٘٘ٛی  ،وال٘تزی ٘ ...ٚیبس دار٘ذ عی
درخٛاعت وتجی اس ارٌبٖ ٔزثٛعٌ ٚ ٝذرا٘ذٖ ٔزاحُ اداری در ثیٕبرعتبٖ اعالفبت پز٘ٚذ ٜتحٛیُ آٖ ٞب داد ٜخٛاٞذ
ؽذ.

صذير گًاَی فًت
فذٚر ٌٛاٞی فٛت افزادی و ٝدر ٔٙشَ فٛت ٕ٘ٛد٘ذ  ٚافزادی و ٝسیز  68عبفت در ثیٕبرعتبٖ فٛت ٕ٘ٛد٘ذ ثز فٟذٜ
پشؽه ٔقتٕذ پشؽىی لب٘٘ٛی ٔی ثبؽذ .
فذٚر ٌٛاٞی فٛت ثیٕبرا٘ی و ٝثیؼ اس  68عبفت اس ثغتزی ؽذ٘ؾبٖ در ثیٕبرعتبٖ ٔی ٌذرد ثز فٟذ ٜی پشؽه
ٔقبِح در ثیٕبرعتبٖ ٔی ثبؽذ و ٝثزای ایٗ وبر ٕٞزاٞیبٖ ثبیذ ثب در دعت داؽتٗ وبرت ؽٙبعبیی ٔتٛفی خٟت اخذ
خٛاس دفٗ ث ٝثیٕبرعتبٖ ٔزاخقٕ٘ ٝبیٙذ.

صذير گًاَی يالدت
ٌٛاٞی ٚالدت ثب تحٛیُ ؽٙبعٙبٔ ٝی ٔبدر  ٚپذر ٘ٛساد ثٔ ٝغئ َٛسایؾٍب ٚ ٜپظ اس عی ر٘ٚذ لب٘٘ٛی در ثجت احٛاَ ثٝ
ٚاِذیٗ تحٛیُ دادٔ ٜی ؽٛد .

