ارائه خدمت به ضما براي ما يک ارزش محسوب
ضده و باعث افتخار ماست
ثخش هشاقجتْبي ٍيژُ قلت(سي سي يَ ) دس عجقِ اٍل
ثيوبسستبى قشاس داسد .شبهل 8تخت ٍيژُ ثشاي ثيوبساًي کِ
هشکل حبد قلجي داسًذ ،هيجبشذ .ايستگبُ پشستبسي دس هشکض
ثخش ٍ ًضديک تخت ثيوبساى قشاس داسد ،ثِ عَسي کِ ثيوبساى
ٍ پشستبس ثتَاًٌذ يکذيگش سا ثجيٌٌذ .دس ثخش  CCUآساهش ٍ
ساحتي ثيوبس ثسيبس هْن است ،لزا ثبيذ ششايغي فشاّن شَد
تب ثيوبس ثتَاًذ ثِ خَثي استشاحت ًوبيذ تب ثْجَدي خَد سا
کست ًوبيذ.
هذدجَ ٍ ّوشاّيبى هحتشم لغفب ثِ ًکبت رکش شذُ تَجِ
فشهبييذ
 حضَس ّوشاُ دس ثخش هوٌَع است ٍ دس صَست
ًيبص  ،فقظ ثب صالحذيذ ٍ ّوبٌّگي پشستبس ثخش
اهکبى پزيش است
ٌّ گبم ثستشي دس ثيوبسستبى هذاسک ثيوبسي ّبي
قجلي ،داسٍّبي هصشفي ٍ دفتشچِ ثيوِ سا ثِ ّوشاُ
داشتِ ثبشيذ.
ٌّ گبم ثستشي دس ثخش ٍضؼيت شوب اثتذا تَسظ
پشستبس هشثَعِ ثشسسي ٍ دستَسات دادُ شذُ تَسظ
پضشک هشثَعِ اجشا هي شَد

 جْت ثشسسي ٍضؼيت ثيوبسي خَد ٍ اعالع اص سًٍذ

 ،تٌگي ًفس داشتي حبلت تَْع ٍ استفشاؽ ٍ ...

ثْجَدي هيتَاًيذ ٌّگبم ٍيضيت ثب پضشک هؼبلج
صحجت کٌيذ.
 حضَس پضشک دس ثخش اص سبػت  8الي  1ػصش

حتوب پشستبس سا هغلغ ًوبييذ
 دس ايي ثخش شوب هجبص ثِ استفبدُ اص تلفي ّوشاُ
ًوي ثبشيذ ،لزا دس اٍليي فشصت تلفي ّوشاُ خَد سا

ثَدُ ،لزا جْت ٍيضيت پضشک هتخصص صجَس

ثِ خبًَادُ ثسپبسيذ.


ثبشيذ.
 هذت صهبى ثستشي شوب ثِ ًظش پضشک هؼبلج ٍ سيش
ثْجَدي شوب ثستگي داسد.
 هالقبت سٍصّبي صٍج (دٍشٌجِ  ،چْبسشٌجِ  ،جوؼِ

دستجٌذ شٌبسبيي ثيوبس ّوَاسُ ثستِ ثبشذ

ً شدُ ّبي هحبفظتي تخت ّوَاسُ ثبال ثبشذ
 ثيوبس هي تَاًذ جْت سفغ ًيبصّبي اٍليِ خَد اص
جولِ دفغ ادساس ٍ هذفَع ،شستي دست  ،هصشف

اص سبػت  203:الي  4ػصش هيجبشذ جْت اعالع اص

غزا ٍ هبيؼبت  ٍ،اًجبم فشايض ديٌي ثب ّوبٌّگي

ٍضؼيت ثيوبس خَد اص سبػت  8صجح تب  8شت ثب

پشستبس اص خذهبت ثخش کوک ثگيشد .

شوبسُ  3718535:توبس حبصل فشهبييذ.

 دس صَستيکِ پضشک اجبصُ خشٍج اص تخت سا دس

 هذدجَي گشاهي هذت صهبى استشاحت هغلق ثَدى

پشًٍذُ قيذ کشدًذ جْت سفغ ًيبص ّبي اٍليِ (

ٍ ػذم خشٍج اص تخت سا پضشک ثشاسبس صالحذيذ

اجبثت هضاج  ،سشتي دست  )...ثب ّوبٌّگي پشستبس

ٍ ٍضؼيت ثبليٌي شوب هشخص هيٌوبيذ لغفب جْت

ٍ کوک ٍ ساٌّوبي خذهبت اصتخت خبسج شَيذ

خشٍج اص تخت اصشاس ًفشهبييذ

الزم به ذکر است اجازه خروج از بخص را نداريد

 هذ هذدجَي گشاهي ،تب صهبًي کِ پضشک ثِ شوب

 جْت ثشسسي سًٍذ ثْجَدي شوب هوکي است الصم

اجبصُ خشٍج اص تخت ًذادُ ثِ ّيچ ٍجِ اص تخت

ثبشذ سٍصي يک يب چٌذ ثبس اص شوب آصهبيش ثِ ػول

خَد خبسج ًشَيذ ٍ دس صَست داشتي ّشگًَِ

آيذ،لغفب ّوکبسي الصم سا داشتِ ثبشيذ.

هشکلي اػن اص دسد قفسِ سيٌِ دسد پشت ٍ ثبصٍّب

 سبػت سشٍ صجحبًِ  603:تب  703:صجحً ،بّبس 12
تب  1ظْش  ،شبم  603:تب  703:شت هي ثبشذ
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 هصشف کوپَت ٍ آة هيَُ دس صَستي کِ ثيوبس شوب

 پشسٌل ثيوبسستبى ًسجت ثِ ٍسبيل شوب ّيچ گًَِ

ديبثتي ًيست هبًؼي ًذاسد اهب دس صَست ديبثتي

هسئَليتي ًذاشتِ  ،لغفب اص ّوشاُ داشتي ٍسبيل

ثَدى اص هيَُ عجيؼي استفبدُ کٌيذ.

قيوتي اص قجيل صيَساالت ٍ پَل ٍ هذاسک  ،تلفي

 اص ًگْذاسي هَاد غزايي ثيشٍى اص يخچبل خَدداسي

ّوشاُ خَدداسي کٌيذ.
ّ وشاّيبى ػضيض دس سبػبت هالقبت اص آٍسدى اعفبل ٍ

ًوبييذ.
 ثب تَجِ ثِ احتوبل آلَدگي ،اص ًگْذاسي ّش گًَِ

گل عجيؼي خَدداسي فشهبييذ .

هَاد غزايي دس ثبص دس يخچبل خَدداسي ًوبييذ.
 سغل صسد ثب پالستيک صسد جْت جوغ آٍسي صثبلِ
ّبي ػفًَي ( ّش چيضي کِ آغشتِ ثِ خَى يب
تششحبت ثذى است) ٍ سغل آثي ثب پالستيک
هشکي جْت جوغ آٍسي صثبلِ ّبي خبًگي (اص
جولِ ًبى ٍ ثبقيوبًذُ غزا ٍ )...هي ثبشذ.

آشنایی با مقررات

 لغفب دسسػبيت ثْذاشت فشدي ٍ شستي دست کَشب

بخش سی سی یو

ثبشيذ
ّ ش تخت پشستبس هشثَط ثِ خَد سا داسد دس صَست
ايجبد ّش گًَِ سَال ثِ پشستبس هشثَط ثِ خَد
هشاجؼِ کٌيذ.
 هْش ٍ ادػيِ ٍ سٌگ تيون داخل ثخش هَجَد هي

آدرس :
قم،خیابان  91دی،مرکس آموزشی درمانی کامکار_عرب نیا

ثبشذ دس صَست ًيبص اص خذهبت دسخَاست شَد .
 دس صَست احتيبج ثِ لجبس يب هالفِ  ،لَلِ  ،لگي

ایمیل بیمارستان :

هيتَاًيذ اص خذهبت ّش شيفت ( لجبس عَسي)

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

دسخَاست فشهبييذ.
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