
 

 

 مذدجوی گرامی  
ضوي خَشاهدگَیی ٍ آرزٍی سالهتی ٍ بْبَدی ّوِ بیواراى ٍ بِ هٌظَر تاهیي آسایش جسوی ٍ رٍاًی بیوار در هدت 

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

 جْت ارایِ خدهت بِ بیوارستاى یاری ًوایید.

 

 

 اتبق بْبَدی بؼذ اس بیَْشی هی ببشذ.   1    اتبق ػول بب تجْیشات السم ٍ  3اتبق ػول شبهل  (  بخش 1

  بزای حفظ ًىبت استزیل جْت حفظ استزلیتی ٍ لزًطیٌِ اتبق ػول بیوبر ببیذ لببس هخصَص اتبق ػول بپَشذ. ( 2

 حتوبً وفش ٍ دهپبیی خَد را بزای ٍرٍد بِ اتبق ػول تؼَیض ًوبئیذ. ( 3

   اس پَشش هخصَص بزای پَشبًذى هَّب استفبدُ شَد.( 4

  بم وزدُ ببشٌذ.در صَرت اهىبى رٍس لبل اس تبریخ ػول استحو( 5

ّز گًَِ ٍسبیل تشئیٌی شبهل طال ٍ سیَر آالت ، گل سز ، سٌجبق سز ٍ غیزُ را بزدارد ٍ بِ ّوزاُ ٍی یب پزستبر بخش بستزی ( 6

 تحَیل دّذ.

  دًذاى هصٌَػی در صَرت ثببت ًبَدى اس دّبى خبرج شَد.( 7 

هزبَطِ اػالم دارد. اس لبیل سببمِ بیوبری لبلی ، دارٍّبی هصزفی ، اطالػبت شخصی خَد را در رابطِ بب درهبى فؼلی بِ پزستبر ( 8

  سببمِ هصزف تزیبن ٍ ... سببمِ حسبسیت بِ غذا یب دارٍ

  بیوبر ببیذ بزگِ رضبیت آگبّبًِ را بب آگبّی پز وزدُ ٍ اس خطزات ٍ هشایبی ػول جزاحی ببخبز ببشذ.( 9

  هی ببشذ. حضَر ّوزاُ بِ داخل هحَطِ ی اتبق ػول هوٌَع( 10

  اس تجوغ بیوبر بِ ّوزاُ ّوزاّبى خَد پشت در اتبق ػول خَدداری شَد.( 11

در صَرت اًتظبر شوب در ریىبٍری تحول وٌیذ بِ دلیل بزخی اتفبلبت پیش بیٌی ًشذُ هوىي است هذت سهبى یه ػول بیش (  12

  ووه خَاّذ وزد. اس هحذٍدُ ی پیش بیٌی شذُ شَد پس صبَر ببشیذ. آراهش شوب بِ تسزیغ اهَر

در سهبى اًتظبر در ریىبٍری ) اتبق بْبَدی ( ٍ اتبق ػول ّزگًَِ احسبس ًبخَشبیٌذی را بِ پزستبر هسئَل بزٍس دّیذ ٍ اس ٍی (  13

  ووه بخَاّیذ.

ارتببط  پزستبر پس اس پبیبى ػول در صَرت َّشیبر بَدى آراهش خَد را حفظ وزدُ ٍ تب سهبى بستزی شذى در اتبق بْبَدی بب( 14

  را بِ پزستبر بزٍس دّیذ. گًَِ حبالت درًٍی ٍ احسبس درد ٍ ... بزلزار وزدُ ٍ ّز

توبس   1590ٍ یب   09115037726در صَرت داشتي ّز گًَِ شىبیبت ٍ ًبرضبیتی هی تَاًیذ بب شوبرُ توبس ّوزاُ بیوبرستبى   ( 15

هزاجؼِ ٍ بِ اطالع هسئَلیي بیوبرستبى  28وزدُ ٍ یب بِ اتبق شوبرُ  هزاجؼِ    http\\imamh.gums.ac.ir گزفتِ یب بِ سبیت

   بزسٌبًیذ. 

طبك طزح تحَل ًظبم سالهت ّیچ ٍجْی پششه یب در رابطِ بب تجْیشات اس بیوبر گزفتِ ًخَاّذ شذ. در ایي صَرت بب شوبرُ   (16  

 توبس بگیزیذ. 1690

 

 :  اتاق عمللباس فرم پرسنل 

 هبًتَ شلَار ٍ همٌؼِ آبی خبًن ّب  

 آلبیبى بلَس ٍ شلَار آبی 

 

 

 با تشکر

 بیوارستاى اهام خویٌی )رُ( شْرستاى صَهعِ سرا
 

 

 اتاق عملراهنمـای بخش 


