
 54505705090پ(تماس با چ(شماره تماس واحد آموزش سالمت:

 کروکی بخش سی سی یو

بیمارانی که دفتر چه روستایی و  بارعایت  سیتم ار جاع )پزشک -07

% بیماران تحت پوشش سایر بیمه 0خانواده( مراجعه می نمایند فقط 

 %کل هزینه ها را پر داخت می نما ید.05ها 

همراهان مدجو برای تسویه حساب و مخارج در درماان مای -01

 توانند به بخشهای بیمه و واحد ترخیص مراجعه نمایند.

 انتقادات وپیشنهادات وشکایات-04

برای رسیدگی به شکایات به اتاق ماددکااری و یاا الف(

ساااااااایااااااات بااااااایاااااااماااااااارساااااااتاااااااان 

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

 54000557790ب(تماس با شماره همراه بیمارستان 

 045پ(تماس با شماره 

ج( آدرس سایت آوای  ساالمات)آماوزش خاود ماراوا اتای و 

 http://iec.behdasht.gov.irپیشگیری(:

 

 

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی گیالن                                             

 بیمارستان امام خمینی )ره( صومعه سرا 

 آموزش به بیماران در بدو ورود به بخش سی سی یو

 بیماران بستری در بخش سی سی یوگروه  هدف  : 

زیر نظر واحد آموزش سالمت با همکاری واحد آموزشی  

 بیمارستان امام خمینی) ره(  صومعه سرا 

 0541مرداد 



در راهروی بخش یک یخچال مخصوص بایامااران وارار دارد) از -

 گذاشتن پالستیک مشکی در داخل یخچال خودداری شود.

امکانات ع ادت باالی هر تخت داخل س د )یک مهر و جا نماز( ورار -0

 دارد.

 بعد از ظهر  9تا  9روزهای مالوات همه روزه از ساعت -0

 می باشد.

تلفن همراه بعلت آسیب رساندن به مانیتور و تجهیزات بخش و نایاز -7

 سکوت بخش خاموش باشد.

رعایت بهداشت فردی: مرتب دست های خود را پس از گرفتن لگن -1

و و ل از هر وعده غذایی بشویید،سطل زباله زرد جهت زباله عافاونای 

)سرنگ، ست سرم،وسایل پانسمان و دستکش و....( و سطل زباله آبای 

برای زباله های غیر عفونی مثل پاکت آبمیوه دستمال کاغذی و... مای 

 باشد.

 دستشویی سمت چپ راهروی ورودی بخش می باشد.-4

 به نام خدا

 مددجوی گرامی

ضمن عرض سالم و خوش آمد گویی ،مواردی را در زمایاناه 

 آشنایی با بخش سی سی یو  به اطالع شما می رساند:

تا تخت فاعاال دارد  9بخش سی سی یو یک اتاق عمومی و  -0

،پرستار شما از ابتدای شیفت مشخص و به شاماا ماعارفای مای 

شود .پس از پذیرش بیمار در بخش و مستقر شدن و  در تاخات  

توسط پرستار بخش سی سی یو  کنترل عالیم حیاتی، بارواراری 

رگ وریدی، ماتیتورینگ ولب ودست ند شناسایی انجام و کنتارل 

می شود.آزمایشات درخواستی برای بیمار ارسال می شود و ناوار 

ولب گرفته می شود.مددجو ط ق دستور پزشک استراحت مطلاق 

 نگه داشته می شود.

دست ند  شناسایی  برای  روند درمان شما مهم بوده و در صورت -9

 صدمه دین آن را دور نیندازیدو پرستار خود را مطلع نمایید.

سیستم احضار پرستار در باالی هر تخت موجود می باشد کاه   -5

در صورت نیاز با فشار دادن دکمه س ز و به صدا در آمدن زنگ،  

پرستار در بالین بیمار حاضر می شود و برای وطع زنگ، دکاماه 

ورمز را فشار دهید. در ضمن این سیستم در دستشویی نیز نصب می 

 باشد که با کشیدن بند، سیستم فعال شده  و به صدا در می آید.

شاب  7تا  0ظهر و شام  09تا  00ص ح ، نهار  7تا  0ص حانه  -05  

 سرو می شود.

 آموزش در این بخش به روش های زیر صورت می گیرد:-00

آموزش کت ی شامل توزیع بروشور های آموزشی در مورد بیماری و 

 مراو ت های مربوط به آن.

آموزش شفاهی شامل آموزش شافااهای کاادر پازشاکای و -09

پرستاری، کارشناس تغذیه ،مسئول آموزش ولب و دیابت بیمارستان 

 در بدو ورود بیماران و حین بستری و حین ترخیص می باشد.

پیشگیری و مدیریت درد ط ق دستور پزشک درد شما توساط -05 

پرستار ارزیابی می شود ودارو های الزم برای تسکین درد اجرا می 

شود .اگر شما از و ل دارویی استفاده می کردید حتما به پازشاک 

 وپرستار خود اطالع دهید .

برای حفظ ایمنی بیمار همواره باید نرده های کنار تخت بااال   -09

 باشه .

می باشد کاه بارای   505  99595590-شماره تلفن بیمارستان-00

 راشماره گیری کنید 7شماره     ccuتماس با بخش 

مدارک پزشکی دو عدد فتوکپی از صفحه اول دفترچه بیمه و -00

شناسنامه دو کارت ملی بیمار تحویل ماناشای باخاش داده شاود 

شمانس ت به دادن اطالعات در زمینه تاریخچه پزشکی خودتان که 

 برای درمان، مورد نیاز می باشد مسئول می باشید.


