ثب سالم ٍ آرسٍی سالهتی خَاّطوٌذ است هغبلت سیز را
هغبلؼِ ٍ در اجزای آًْب کَضب ثبضیذ.
ٌّ گبم ثستزی در ثیوبرستبى هذارک ثیوبری ّبی
قجلی ،دارٍّبی هصزفی ٍ دفتزچِ ثیوِ را ثِ ّوزاُ
داضتِ ثبضیذ.
ٌّ گبم ثستزی در ثخص ٍضؼیت ضوب اثتذا تَسظ
پزستبر هزثَعِ ثزرسی ٍ دستَرات دادُ ضذُ تَسظ
پشضک هزثَعِ اجزا هی ضَد
 جْت ثزرسی ٍضؼیت ثیوبر خَد ٍ اعالع اس رًٍذ
ثْجَدی هیتَاًیذ ٌّگبم ٍیشیت ثب پشضک هؼبلج
صحجت کٌیذ.
 حضَر پشضک در ثخص اس سبػت  8الی  1ػصز
ثَدُ ،لذا جْت ٍیشیت پشضک هتخصص صجَر
ثبضیذ.
 هذت سهبى ثستزی ضوب ثِ ًظز پشضک هؼبلج ٍ سیز
ثْجَدی ضوب ثستگی دارد.
 هالقبت رٍسّبی سٍج (دٍضٌجِ  ،چْبرضٌجِ  ،جوؼِ
) اس سبػت  203:الی  4ػصز هیجبضذ.
 در صَرتی کِ ثیوبری ضوب ٍاگیزدار است ،
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تؼذاد هالقبت کٌٌذگبى خَد را کبّص دّیذ.
 حضَر یک ّوزاُ ثزای ثیوبر الشاهی هی ثبضذ.
 لغفب ثذٍى اعالع پزسٌل اس ثخص خبرج ًطَیذ.

 اس ًگْذاری هَاد غذایی ثیزٍى اس یخچبل خَدداری
ًوبییذ.
 ثب تَجِ ثِ احتوبل آلَدگی ،اس ًگْذاری ّز گًَِ

 لغفب اس آٍردى گل عجیؼی ثِ ثخص خَدداری کٌیذ.

هَاد غذایی در ثبس در یخچبل خَدداری ًوبییذ.

 جْت ثزرسی رًٍذ ثْجَدی ضوب هوکي است السم

 لغفب ٍسبیل هَجَد اس قجیل صٌذلی ّب را در ثخص

ثبضذ رٍسی یک یب چٌذ ثبر اس ضوب آسهبیص ثِ ػول

جبثِ جب ًکٌیذ.صٌذلی ّبی تخت خَاة ضَ فقظ اس

آیذ،لغفب ّوکبری السم را داضتِ ثبضیذ.

سبػت  11ضت تب  0صجح ثبس ثبس ثبضذ .

 ثزای اًجبم ثزخی آسهبیطبت یب سًََگزافی ،سی تی
اسکي یب آًذٍسکَپی ٍ کلًََسکَپی کِ السم است
ًبضتب ثبضیذ اس سبػت  12ضت ثِ ثؼذ اس خَردى ٍ
آضبهیذى پزّیش کٌیذ.

 جْت تْیِ آة جَش ثِ آثذارخبًِ ٍاقغ در سیز
سهیي ثیوبرستبى هزاجؼِ کٌیذ.
 سغل سرد ثب پالستیک سرد جْت جوغ آٍری سثبلِ
ّبی ػفًَی ( ّز چیشی کِ آغطتِ ثِ خَى یب

 سبػت سزٍ صجحبًِ  003:تب  003:صجحً ،بّبر 12
تب  1ظْز  ،ضبم  003:تب  003:ضت هی ثبضذ
 ثب تَجِ ثِ هحذٍدیت در رصین غذایی ارائِ ضذُ در

تزضحبت ثذى است) ٍ سغل آثی ثب پالستیک
هطکی جْت جوغ آٍری سثبلِ ّبی خبًگی (اس
جولِ ًبى ٍ ثبقیوبًذُ غذا ٍ )...هی ثبضذ.

ثیوبرستبى  ،جْت دریبفت ثْتزیي رصین غذایی

 سزٍیس ثْذاضتی در سبلي قزار دارد .

هزثَط ثِ ثیوبری خَد ثب پشضک هؼبلج هطَرت

 لگي ،داخل دستطَیی ثیوبراى قزار دارد،لغفب پس
اس استفبدُ آى را ضستِ ٍ در هحل خَد قزار دّذ.

کٌیذ.
 هصزف کوپَت ٍ آة هیَُ در صَرتی کِ ثیوبر ضوب
دیبثتی ًیست هبًؼی ًذارد اهب در صَرت دیبثتی

اس قزار دادى لگي سیز تخت ثیوبر جذا خَدداری
ًوبییذ.

ثَدى اس هیَُ عجیؼی استفبدُ کٌیذ.
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 یک هبدُ ی ضذ ػفًَی کٌٌذُ ی الکلی در ّز اتبق

 در صَرت احتیبج ثِ لجبس یب هالفِ هی تَاًیذ ثِ

ثِ دیَار ًصت ضذُ است کِ هی تَاًیذ جْت

هسئَل خذهبت ّز ضیفت ( لجبس عَسی) هزاجؼِ

ثْذاضت دست ّب اس آى استفبدُ کٌیذ.

فزهبییذ.

 لغفب دررػبیت ثْذاضت فزدی کَضب ثبضیذ.
ّ ز تخت پزستبر هزثَط ثِ خَد را دارد در صَرت
ایجبد ّز گًَِ سَال ثِ پزستبر هزثَط ثِ ثیوبر خَد

 اس سبػت  11( 23ضت) درة ثخص ثستِ هی ضَد
لغفب اس ٍرٍد ٍ خزٍج اضبفی پس اس ایي سبػت
ثپزّیشیذ.
 پزسٌل ثیوبرستبى ًسجت ثِ ٍسبیل ضوب ّیچ گًَِ

هزاجؼِ کٌیذ.
 در ٌّگبم استزاحت حتوب ًزدُ ّبی دٍ عزف تخت

هسئَلیتی ًذاضتِ  ،لغفب اس ّوزاُ داضتي ٍسبیل
قیوتی اس قجیل سیَراالت ٍ پَل ٍ هذارک خَدداری

را ثبال ثکطیذ.
 ثذٍى اجبسُ ٍ اعالع پزسٌل تخت خَد را جبثِ جب

کٌیذ.
 هماهنگی فرستادن بیمار به اتاق عمل  ،به

ًکٌیذ.
 یک سًگ احضبر پزستبر ثبالی ّز تخت هَجَد هی
ثبضذ کِ در صَرت ٍقَع پیطبهذ اٍرصاًسی ثزای

آشنایی با مقررات

عهده اتاق عمل می باشد،لطفا تا انتقال بیمار

بخش جراحی مردان

صبور باشید.

خجز کزدى پزستبراى هی تَاًیذ اس آى استفبدُ
کٌیذ.
 سیستن گزهبیطی ٍ سزهبیطی ثِ صَرت في کَئل

آدرس :

داخل ّز اتبق تؼجیِ ضذُ است لغفب اس ثبس کزدى

قم،خیابان  91دی،مرکس آموزشی درمانی کامکار_عرب نیا

پٌجزُ ّب خَدداری فزهبییذ.
 هْز ٍ ادػیِ ٍ سٌگ تیون داخل قفسِ ّز اتبق

ایمیل بیمارستان :

هَجَد هی ثبضذ

http://www.kamkar.muq.ac.ir
4

5

