داًشگاُ علَم پششکی ٍ خذهات تْذاشتی درهاًی کزهاى
هزکش آهَسشی  ،درهاًی ٍ پضٍّشی شْیذ تاٌّز

آوچٍ بیماران گرامی
بایذ بذاوىذ
کذ سٌذ MG-BK-30 :

بیماران محترم
ضوي آسصٍی ػالهتی ٍ تْثَدی ؿوا اص دسگاُ خذاًٍذ هتؼال خَاّـوٌذ
اػت تِ ًکات ریل تَجِ فشهاییذ.
 طثك دػتَسالؼول ٍصاست تْذاؿت دسهاى ٍ آهَصؽ پضؿکی تیواساى
تؼتشی كشفاً  %01اص ّضیٌِ سا تایؼتی پشداخت ًوایٌذ ّوچٌیي
تیواساى سٍػتایی اسجاػی كشفاً  %5اص ّضیٌِ سا پشداخت هی ًوایٌذ.
 تیواساى تلادفی دس كَست اسائِ ًاهِ پاػگاُ یاکشٍکی ّیچگًَِ
ٍجْی ًپشداختِ ٍ ّضیٌِ آًاى سایگاى هی تاؿٌذ.
 تیواساى دس طَل هذت تؼتشی دس تیواسػتاى ّیچگًَِ داسٍ ٍ لَاصهی
ًثایؼتی تْیِ ًوایٌذ ٍ تاهیي کلیِ هلضٍهات تش ػْذُ تیواسػتاى
اػت.
 اص کلیِ تیواساى ٍ ّوشاّیاى دسخَاػت هی ؿَد ًؼثت تِ حفظ
اهَال ػوَهی کَؿا تاؿٌذ.
 تا تَجِ تِ تاکیذ دیي هثیي اػالم تماضا هی ؿَد ًؼثت تِ سػایت
حجاب اػالهی اّتوام الصم تِ ػول آیذ.

 پشداخت ّش گًَِ ٍجِ تحت ّش ػٌَاى تِ ّز فزد غیرز اس ّشنٌرِ
صَرتحساب کِ تِ تاًک پزداخر هری شرَد هوٌرَد ترَدُ ٍ در
صرررَرت ٍ رررَد هرررَرد هزاترررة را ترررِ شررروارُ تل ررري

(37775989990سَپزٍانشر) ٍ نا( 09908830دفتز رسریذیی ترِ
شکانات ) اطالد دّیذ.
 ساع هالقات ّوِ رٍسُ اس ساع 9الی 4تعذ اس ظْز هی تاشذ.
 ساع تزخیص تیواراى اس ساع  79تِ تعذ هی تاشذ .کپی
شٌاسٌاهِ ٍ کارت هلی تیوار ٌّگام تزخیص هَرد ًیاس اس .
مذارک پسشکی:

هزا عیي هحتزم تِ دلیل تثعات قاًًَی لط اً عل هزا عِ ٍ اطالعات
شٌاسٌاهِ ای را صحیح اعالم فزهانیذ.
ْ تکویل هستٌذات پزًٍذُ ارائِ کذهلی در ٌّگام پذنزش
الشاهیس .

تشای ؿؼتـَی دػتْا جْت جلَگیشی اص آلَدگیْای ثاًَیِ تْتش
اػت اص كاتَى هایغ اػتفادُ ؿَد تا كاتَى جاهذ ٍ صهاى
ؿؼتـَی دػتْا تا آب ٍ كاتَى  51-01ثاًیِ هی تاؿذ .تؼتي
ؿیش آب تا دػتوال کاغزی تؼذ اص ؿؼتي دػتْا الضاهی هی تاؿذ .
دس كَست دس دػتشع ًثَدى دػتوال حتوا لثل اص تؼتي ؿیش آب
ػش ؿیش ؿؼتِ ٍ ػپغ تؼتِ ؿَد  .دس كَستی کِ تشای ضذػفًَی
دػت ّا اص هحلَل ّای ضذػفًَی کٌٌذُ اػتفادُ هیـَد تایذ تا
دلت ٍ دس هذت صهاى  01-01ثاًیِ دػت ّا تا هحلَلْای ضذػفًَی
یا طل ضذػفًَی کٌٌذُ دػت  ،دػتْا تویض ؿًَذ تا ایٌکِ تؼذاد
هیکشٍتْا تطَس چـوگیشی کاّؾ یاتٌذ.

شستشً ي ضذعفًوی لگه ي ظرف ادرار :

کىترل عفًوت:
تِ

تا تَ ِ تِ اّوی پیشگیزی اس ع ًَ ّای تیوارستاًیً ،سث
رعان تْذاش دستْا ( شستشَی دس ) کَشا تاشیذ.
ْ پیشگیزی اس تیوارنْای تٌ سی اس ولِ آً لَآًشا ٍ ...آداب سزفِ
ٍ عطسِ کزدى را رعان ًوانیذ.

بُذاشت :بُذاشت فردی
تْذاش فزدی پانِ اصلی ساله فزد ٍ در ًْان نک اهعِ را
تشکیل هیدّذ .تا رعان چٌذني ًکتِ سادُ ٍ رٍسهزُ در سًذیی فزد،
اهٌی تاالنی تزای ٍی حاصل هیشَد کِ ًتیجِ آى پیشگیزی تْتز
اس درهاى خَاّذ تَد.

اَمیت شستشًی دست
پَػت ػالن ٍ تخلَف پَػت دػت هاًؼی تشای ٍسٍد هیکشٍب تِ
تذى هی تاؿذ  .ؿؼتـَی دػتْا ٍ سٍؿْای ضذػفًَی کشدى ،تطَس
هؤثشی تَدُ هیکشٍتی کن ٍ گزسا ٍ ػطحی پَػت سا تْثَد خَاّذ
تخـیذ .

برای جلًگیری از اوتقال عفًوت:

 لگي ٍ لَلِ ادساسی سا تشای تیواستاى تِ كَست لَاصم ؿخلی
تْیِ ًواییذ.
 پغ اص اػتفادُ یا جاتجایی ایي
ظشٍف حتواً تایؼتی دػت ّا ؿؼتِ
ؿًَذ حتی اگش ظشف هَسد ًظش ظاّشاً
تویض تاؿذ.

 ایي ظشٍف سا تؼذ اص اػتفادُ تیواس دس چاّک تَالت تخلیِ ًوَدُ
ٍ کاهالً تـَییذ ٍ دسجای هخلَف تِ خَد لشاس دّیذ تا خـک
ؿًَذ.

تفکیک پسماوذ َا (زبالٍ َا ) در بیمارستا ن
پسماوذَای عادی

 صتالِ ّایی ّؼتٌذ کِ اص ًظش تشکیة ٍ ًَع هَاد هـاتِ صتالِ ّای
تَلیذ ؿذُ دس خاًِ ّا هی تاؿٌذ.

 دس تیواسػتاى ایي ًَع صتالِ سا تایذ دس کیؼِ صتالِ تِ سًگ هـکی
کِ دس داخل ػطل تِ سًگ آتی لشاس داسد تشیضین.

پسماوذَای عفًوی
 ستالِ ّایی ّؼتٌذ کِ تِ آب ٍ هایؼات تذى تیواس ( هاًٌذ :خَى،
ادساس ،هذفَع ٍ غیشُ  )...آغـتِ ؿذُ تاؿٌذ.
 ایي ًَع اص صتالِ ّا سا تایذ دس کیؼِ صتالِ صسد کِ دس داخل ػطل
تِ سًگ صسد لشاس داسد تشیضین.

 تِ دػتَسالؼولْای ًلة ؿذُ دس تشدّای اطالػات تَجِ ًواییذ.
پسماوذَای وًک تیس ي بروذٌ

 ایي پؼواًذّا ؿاهل اًَاع تیغ ّا ،کلیِ ػَصى ّای تضسیمی ٍ
غیش تضسیمی ٍ ّش چیضی کِ خاكیت تشًذگی یا ایجاد خشاؽ ٍ
ػَساخ ًوَدى تذى سا داسد ،هی تاؿذ.

 ایي پؼواًذّا دس ظشٍف هخلَف تحت ػٌَاى ػفتی تاکغ
(  ) safety boxجوغ آٍسی هی ؿًَذ.

سایر وکات قابل تًجٍ
 در كَست داؿتي ػول جشاحی ،لثل اص اًتمال تیواس تِ اتاق ػول
توام صیَسآالت ٍ ٍػایل فلضی تیواس سا خاسج ًواییذ.

 تِ هٌظَس کٌتشل ػفًَت اص تجوغ دس پـت دس تخـْای ٍیظُ
( ٍ )ICUاكشاس تشای هاللات تیواس خَد پشّیض ًواییذ.

 دس كَستیکِ تیواس ؿوا داسای تیواسیْای دیاتت  ،فـاس خَى ،
تیواسیْای للثی  ،كشع کلیَی  ،سٍاًی ٍ حؼاػیت ّای داسٍیی هی
تاؿٌذ ٍ داسٍی خاكی اػتفادُ هی ًوایٌذ حتواً پضؿکاى ٍ پشػتاساى
سا دس ایي استثاط هطلغ ٍ اص دادى ّش گًَِ داسٍ ٍ دسهاى خَدػشاًِ
تِ تیواس ٍ تذٍى دػتَس پضؿک خَدداسی ًواییذ.

ٌّ گام حول تیواس حفاظْای دٍ طشف تشاًکاسد تاال ٍ کوشتٌذ
ایوٌی ًیض تؼتِ تاؿذ حتی اگش تیواس َّؿیاس تاؿذ.
 دس ٌّگام لشاسگشفتي دس تشاتش اؿؼِ اص تجْیضات حفاظتی هٌاػة
تشای تیواس ٍ ّوشاّؾ ،طثك تَكیِ پشػٌل سادیَلَطی ،اػتفادُ
ؿَد.

 اص اًذاختي آب دّاى ٍ تیٌی خَد دس کف ػالي ّا ٍ هحَطِ
تیواسػتاى جذاً خَدداسی ًواییذ.

جشاحی ّای اًذٍػکَپی هغضٍ ػتَى فمشات صیش ًظش هتخلق تشیي
اػاتیذ ایي سؿتِ اًجام هیگیشد.

 اص اًذاختي ّش گًَِ صتالِ دس چاّک تَالت ٍ دػتـَیی
خَدداسی ًواییذ ٍ تؼذ اص اػتفادُ اص تَالت فشًگی یا هؼوَلی ػٌگ
تَالت سا تا آب تـَییذ.

تخـْای آی ػی یَ :داسای هجْضتشیي اهکاًات ٍ تْترشیي فلَؿریة
تیَْؿی ٍ هتؼْذتشیي پشػتاساى هیثاؿذ.

 جْت پیـگیشی اص احتوال اًتمال آلَدگی ٌّگام تشخیق تْتش

دس تخؾ ّواتَآًکَلَطی الذاهات تـخیلی – دسهاًی ػشطاى ّای
حاد خَى  ،ؿریوی دسهراًی ٍ فلَػریتَهتشی ترشای ترالغیي اًجرام
هی گشدد.

ساختواى ذنذ تیوارستاى کِ در تیزهاُ  7075راُ اًذاسی یزدنذ در 9طثقِ
ٍ شاهل تخشْای درهاًی ٍ پاراکلیٌیک تذني شزح هی تاشذ:

کلیٌیک ّواتَ آًکَلَطی ّن دس ایي هشکض فؼال اػت.

اػت لثاػْای تیواسػتاًی سا تا خَد تِ هٌضل ًثشیذ.
بخشُای بیمارستان

طثقِ هٌ ی  :7رادنَلَصی_سی تی اسکي_سًََیزافی ٍ ام آر ای
طثقِ ّوکف :اٍرصاًس ،دارٍخاًِ ،آسهانشگاُ ،تاًک خَى ،پاتَلَصی،
هذدکاری
طثقِ اٍل:ارتَپذی سًاى  ٍ7اط ال-آی سی نَ -9ٍ7اتاق عول ارتَپذی
طثقِ دٍم :ارتَپذی سًاى -9آی سی نَ  _ 4ٍ0اتاق عول زاحی
طثقِ سَم :ارتَپذی هزداى9ٍ7
طثقِ چْارم :زاحی عوَهی 9ٍ7
طثقِ پٌجن :زاحی اعصاب 9ٍ7
ّوچٌیي تخشْای داخلی _ ارٍلَصی _ سٌگ شکي_اًکَلَصی9ٍ7
ٍدرهاًگاُ خَى در هحَطِ ی تیوارستاى قزار دارًذ.

تخصصُای بیمارستان
در تخؾ استَپذی کلیِ اػوال فَق تخللی اهکاى تا آستشٍػکَپی ٍ
فَق تخللی صاًَ ٍ ؿاًِ ٍفَق تخللی اطفال اًجام هیگشدد.
دس تخؾ جشاحی کلیِ اػوال جشاحی ػشٍق تا دٍ ًفش فلَؿیة
ػشٍق ،اػوال جشاحی ػشطاى ،اػوال جشاحی تیشٍئیذ ٍ کَلَسکتال
تا تْتشیي جشاحاى ػوَهی اًجام هیگشدد.
دس تخؾ جشاحی اػلاب :جشاحی ػشٍق هغض ،آًَسیؼن ّای هغضی ٍ

دس تخؾ داخلی خرذهات هشترَط ترِ تیواسیْرای داخلری اص طشیرك
اػاتیذ ٍ پشػٌل هشتَطِ اسائِ هی گشدد.
دس تخؾ اسٍلَطی اػوال اًذٍاسٍلَطی  ،آًکَاسٍلَطی  ،فَق تخللی
اسٍلَطی صًاى  ،ػٌگ ؿکي ٍ ػایش اػوال تخللری اسٍلرَطی اًجرام
هی ؿَد.
دس تخؾ فک ٍ كَست کلیِ خرذهات ٍ جشاحری ّرای هشترَط ترِ
ؿکؼتگی ّای فک ٍ كَست ٍ اػورال صیثرایی تاصػراصی كرَست سا
اسائِ هی دٌّذ.
CCUتخؾ هشالثت ّای ٍیظُ للة ترشای تیوراساى تشٍهرایی کرِ
هـکالت حاد للثی داسًذ  ،هی تاؿذ.
الزم به رکر است ،مرکس آموزشی –پژو هشی – درمانیی
شهیذ بنهنر برای تربیت فراگیران مختلا

تتات ی ار

اسنتیذ مجرب هینت علمای دایشاهنع علاوم پسشا ی
فعنلیت می کنذ.

