
 

  

 

 

 

 راهنمـای بخش اورژانس
 

 مذدجوی گرامی :  
ٍی سالهتی ٍ بْبَدی ّوِ بیواراى ٍ بِ هٌظَر تاهیي آسایش جسوی ٍ رٍاًی بیوار در هدت زضوي خَشاهدگَیی ٍ آر

کَتاّی کِ در ایي بیوارستاى حضَر دارید خَاّشوٌدین با رعایت هَارد زیر ها را در تاهیي ٍ حفظ شرایط هطلَب تر در 

 جْت ارایِ خدهت بِ بیوارستاى یاری ًوایید.

 
 تخت ثستزی هی ثبضذ.   8ٍ   قاتب 4(  ثخص اٍرصاًس دارای 1
 جْت احیبی للجی ریَی ثیوبراى ثذحبل هی ثبضذ. لذا حضَر ّوزاّبى هوٌَع است .   CPR( اتبق 2
 جْت ثیوبراى تحت ًظز خَاّزاى هی ثبضذ.  3( اتبق ضوبرُ  3
 جْت ثیوبراى تحت ًظز ثزادراى هی ثبضذ.  4( اتبق ضوبرُ  4
اٍرصاًس جْت سثبلِ ّبی ػفًَی ) سزًگ ، ست هسزم ، ٍسبیل پبًسوبى ٍ ... ( است ٍ اس ریختي سثبلِ ّبی  1( سغل سثبلِ سرد در اتبق ضوبرُ  5

 دیگز در آى خَدداری ًوبییذ. 
 وبغذی ...( هی ثبضذ.  ػفًَی ) پبوت آثویَُ ، دستوبلسغح سثبلِ آثی جْت سثبلِ ّبی غیز(  6
 ( سزٍیس ثْذاضتی ٍ حوبم در ٍسظ ثخص سوت چپ لزار دارد. 7
 ( حضَر ّوزاُ در ثخص ثب رػبیت همزرات جْت ولیِ ثیوبراى ثستزی الشاهی هی ثبضذ.  8
 سبػت ٍیشیت خَدداری ًوبییذ.   غ در اتبلْب دروّز رٍس صجح اًجبم هی ضَد ، اس تج براى تَسظ پشضه هؼبلجوشیت ثیی( 9ٍ

 ( در ثیوبراى دچبر وبّص سغح َّضیبری ًزدُ وٌبر تخت جْت حفبظت اس ثیوبر ّوَارُ ثبال ثبضذ ٍ ثزای ولیِ ثیوبرى در ٌّگبم استزاحت ٍ در10
 عَل ضت ًزدُ وٌبر تخت ثبال ثبضذ. 

 ادى هَاد غذایی خبرج اس رصین غذایی هذدجَ خَدداری وٌیذ. ( در راثغِ ثب رصین غذایی هذدجَیبى اس پزستبر ثخص سَال وٌیذ ٍ اس د11
 ػصز  7تب  6ظْز . ضبم   12. ًْبر  7تب  6(  سبػت سزٍ غذا: صجحبًِ  12
 ( جْت آگبّی اس حمَق خَد ثِ ػٌَاى ثیوبر یب ّوزاُ ، تبثلَی هٌطَر حمَق ثیوبر در راّزٍی ثخص ًصت ضذُ را هغبلؼِ ًوبییذ. 13
 رٍش درهبًی ٍ تطخیصی خَد را درن ًوی وٌیذ اس پشضه یب پزستبر ثپزسیذ.  ( اگز ثیوبری یب14
، استفبدُ اس تلفي ّوزاُ ، تلَیشیَى، الهپ ّبی وِ هوىي است هَجت آسار م، ضوب هَظفیذ وِ هاللبت ّبی خَدثزای داضتي هحیغی آرا (15

 دیگزاى ضَد را هحذٍد وٌیذ ٍ اس استؼوبل دخبًیبت اجتٌبة ًوبییذ.
فتزچِ ّبی ثیوبراى در ثذٍ ٍرٍد تحَیل هٌطی ثخص یب پزستبر هسئَل ضیفت دادُ ضَد در راستبی عزح تحَل سالهت ثیوبراًی وِ ثب ( د16

% ول ّشیٌِ را 6% ٍ ثیوبراى تحت پَضص سبیز ثیوِ ّب 3دفتزچِ رٍستبیی ٍ ثب رػبیت سیستن ارجبع ) پشضه خبًَادُ ( ثستزی ضًَذ فمظ 
 پزداخت هی ًوبیٌذ. 

 جبیذ خزیذاری ًوبیٌذ ٍ ثیوبرستبى هلشم ثِ تْیِ ولیِ دارٍّب ٍ تجْیشات پشضىی هی ثبضذ. ً( ثیوبراى ّیچ دارٍ ٍ تجْیشات هصزفی را 17
سبػتِ در ثیوبرستبى حبضز هی  24(  پشضىبى هتخصص در سهیٌِ عت اٍرصاًس ، ثی َّضی ، جزاحی ، داخلی ، سًبى ٍ سایوبى ٍ ... ثِ صَرت  18

 ثبضٌذ.
صجح رٍس ثؼذ هی  8صجح تب  8صجح فزدا ٍ در رٍسّبی تؼغیل اس   8الی  14( سبػت همیوی پشضىبى هتخصص در رٍسّبی غیز تؼغیل اس سبػت  19

 ثبضذ.
 ی گیزد.ٍ ... ثب آهجَالًس ثیوبرستبى ٍ ثِ صَرت رایگبى اًجبم ه  MRI-CT  ( در هَالغ لشٍم اًتمبل ثیوبر ثِ ثیوبرستبًْبی راسی ٍ پَرسیٌب جْت20
 ( ضوب ًسجت ثِ دادى اعالػبت در سهیٌِ تبریخچِ پشضىی خَدتبى وِ ثزای درهبًتبى السم هی ثبضذ هسئَل هی ثبضیذ. 21
گًَِ تغییزی در سالهتی خَد آگبُ سبسیذ ٍ هَظفیذ در هزالجت هستوز خَد ٍ ثؼذ اس تزن ى را اس ّزب( ضوب ثبیذ پشضه هؼبلج خَد یب تین دره22

 وت داضتِ ثبضذ.ثیوبرستبى هطبر
 توجه  : 

ذُ ٍ ولیِ پزداختی اس عزیك صٌذٍق اًجبم هی گیزد ٍ چٌبى چِ افزادی در داخل ثیوبرستبى هجبدرت ثِ فزٍش دارٍ ٍ تجْیشات ًوبیٌذ هجزم هحسَة ض
یب ثب ارسبل  tohavol.behdasht.gov. irهؼبًٍت درهبى توبس حبصل ًوبیٌذ یب ثب پبیگبُ ایٌتزًتی  1590ثیوبراى هزاتت را ثِ هسئَلیي گشارش یب ثب سبهبًِ  

) جْت دریبفت سَاالت . ًظزات ٍ ضىبیبت هزدهی( ارتجبط ثزلزار ًوبیٌذ. در صَرت دریبفت ّز ٍجْی تَسظ پشضه ثب  20001590پیبم وَتبُ ثِ ضوبرُ  
 توبس گزفتِ ضَد.  1690سبهبًِ 

ی یب ضٌبسٌبهِ ثیوبر تحَیل هٌطی ثخص دادُ ضَد ٍ چٌبًچِ در ضوي در ٌّگبم ثستزی ضذى حتوبً دٍ ػذد فتَوپی اس صفحِ اٍل دفتزچِ ثیوِ ٍ وبرت هل
وبراى هذدجَی دفتزچِ ثیوِ ًذاضت ثب گزفتي ثزگِ ثستزی اس هٌطی ثخص ٍ رفتي ثِ پیطخَاًْبی پست الذام ثِ تْیِ دفتزچِ ثیوِ ًوبییذ، در ضوي ثی

 تصبدفی حتوب الذام ثِ تْیِ وزٍوی لجل اس تزخیص ًوبیٌذ.
 هی ثبضذ .  013 4432 3042ـ  013 4432 3041ى  ضوبرُ تلفي ثیوبرستب

 

 با تشکر

 بیوارستاى اهام خویٌی )رُ( شْرستاى صَهعِ سرا

 

 


