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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گیالن    

         بیمارستان امام خمینی )ره( صومعه سرا                   

 آموزش بدو ورود به بیماران  دیالیز    

 کلیه بیماران بخش دیالیز گروه هدف:

زیر نظر واحد آموزش سالمت با همکاری  واحد 

 آموزشی بیمارستان امام خمینی)ره( صومعه سرا

 8931مرداد 

 

 دخانیات اجتناب نمایید.

بیمممارسمتمان برای رسیدگی به شکایات به اتاق مددکاری و یا 

http://www.gums.ac.ir/imamh سایت نمایید.مراجعه 

 میباشد. 44939343و 44939348شماره تلفن بیمارستان

کلیه داروها وتجهیزات پزشکی در بیمارستان موجود می باشد و 

 نیازی به خریداری نمی باشد.

مراجعین محترم می توانند به یکی از روش زیر سواالت وشکایت 

 خود را به اطالع مسئول محترم برسانند:

 33883391130تماس با شماره همراه بیمارستان

 833تماس با شماره 

 3333833ارسال پیام کوتاه به شماره

 33333139840شماره تماس واحد آموزش سالمت:

 tahavol.behdasht.gov.irمراجعه به پایگاه اینترنتی:

 آدرس سایت آوای  سالمت)آموزش خود مراقبتی و پیشگیری(

http://iec.behdasht.gov.ir 

 کروکی بخش دیالیز
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 به نام خدا

 مددجوی گرامی

ضمن عرض سالم وخوشامدگویی وآرزوی بهبودی وسالممت 

برای شمامواردی درزمینه ی آشنایی بابخش دیالیز بیمارسمتمان 

 امام خمینی)ره(صومعه سرا به اطالع شمارسانده می شود.

افتتاح شدوبا سه دستمگماه و          8910783738بخش دیالیزدرتاریخ

دستگاه فعمال 83بیمار شروع به کارکرد درحال حاضر دارای 0

بیمار خدمت رسانی می کمنمددرقسمممت  33می باشد و حدود 

 ورودی بخش دیالیز،سمت راست،اتاق پزشک وجود دارد.

در این اتاق یخچال دارویی7یخچال پرسنل7کتابخانمه )شماممل 

کتابهای بخش،زونکن های آموزشی،اعتباربخشمی و...(کمممد 

لباس پرسنل ویک تخت معاینه موجود می باشد.این اتاق محل 

تعویض لباس پرسنل وتوزیع غذای بیماران نیز ممی بماشمد.در 

  راهروی ورودی قفسه پرونده ها7دستگاه ساکشن سیار7دستگاه

 نوار قلب وکمد ملحفه بیماران وکمد جاکفشی موجو

 می باشد. 

دوازده دستگاه دیالیز از نوع فرزینیموس بما دوازده صمنمدلمی 

مخصوص دیالیزدراین راهرووجود دارد.بعد ازآن سالن دیالیز می 

باشدکه درقسمت ورودی ان ترازو برای توزین بیماران قرارداده 

تخت بیماردرسالن گنجانده شده 1دستگاه دیالیزنیزبا 1شده است ،

 است.

پس از ایستگاه پرستاری در راهرویی که به اتاق انتظار بمیممماان 

دستگاه دیالیز دیگر با یک تخت و یک صندلی 3مرتبط می شود

 دیالیز قرارداده شده است.

جنب این راهروسرویس بهداشتی پرسنل وبیممماران رخمتمکمن 

 بیماران وانبار بخش قرار گرفته است.

هربیمار دراولین جلسه ورود به بخمش دیمالمیمزپمذیمرش شمده 

می شمود وپمرونمده HISودرلیست بیماران دیالیز وارد سیستم 

سازی انمجمام ممی گمیمرد.ممداره الزم همنمگمام پمذیمرش 

عبارتنداز:سونوگرافی شکم ولگن7عکس ریه7نوارقلب7فتوکپی 

شناسنامه وکارت ملمی7دفمتمربمه بمیمممه7اخمریمن آزممایشمات 

 روتین7گروه خون7آزمایشات .

رتممیممکممه بممیمممممارآزمممایممش آنممتممی  ن نممداشممتممه درصممو

باشدبایدحداکثرتاجلسه ششم دیالیز انمجمام داده وجمواب ان 

راتحویل بخش دهد.کلیه زباله های بخش دیالیزعفونی محسوب 

شده ودرسطل زباله زردوکیسه زباله زرد دور انداخته شود هنگام 

ورودبه بخش بایدکفش عوض شود.همراهان بیماربمایمددراتماق 

انتظار باشند ودرداخل بخش تجمع نکنند.توصیه ممی شمودکمه 

 بیماران زیر دستگاه از موبایل استفاده نکنند.

بیماران صبح از وعده غذایی صبحانه ومیان وعده شیروناهمار و 

 بیماران عصر ازوعده غذایی شام استفاده می کنند.

پزشک معالج هربیماردرپرونده اومشخص می شودوهرروزحداقل 

یکی از متخصصین داخلی طبق برنامه درمانگاه بیماردیمالمیمز را 

 ویزیت خواهند کرد.

عصر غیر از جمعه هما ممی  1صبح تا 1393ساعت فعالیت بخش

 باشد.

 درهرجلسه دیالیزبیمار دفتربه همراه داشته باشد.

ویزیت بیماران هرروزصبح دربخش توسط پزشک متمخمصمص 

 انجام می شود.

دراول هر ماه دوعدد کپی از دفتربه بیمه به همراه برگه دفتربه 

 به سرپرستار بخش تحویل دهید.

برای آگاهی از حقوق خود به عنوان بیمار یا هممرا ه تمابملموی 

منشورحقوق بیماردرکه در ورودی بخش نصب شده اسمت را 

 مطالعه نماید.


