
  جراحی عمومیمعرفی بخش 
  خانم سلیمانی: سرپرستار بخش 

  آقای دکتر قلسم زاده: مسئول فنی بخش 

  یک: درجھ ارزشیابی 

مابین بخش جراحی اعصاب و بخش  :محل بخش 

  ارتوپدی

  )تخت ایزولھ  ٣( تخت فعال  ۴٣: ظرفیت بخش 

    ٢۵٠ - ٢۴٠ :شماره داخلی 

  رنف ٣عصر و شب  –نفر  ۶صبح : تعداد پرسنل 

  فیزیوتراپیست ١نفر و  ٣: تعداد پزشکان 

در مواقع اورژانسی ( صبح  ٨-١٠: ساعت ویزیت 

  )در ھر ساعت شبانھ روز 

زوج در روزھای  ٣٠/١۵ –٣٠/١۴: ساعت مالقات 

  ھفتھ

  نفر ٢نفر و عصر  ٣صبح و شب : تعداد خدمات 

  صبح یک نفر: منشی بخش 

  : یعموم یجراحمشخصات بخش 
برای بیماران  وایمنی رفاھیزات اتاق تجھیدرھر

 ھویھت شوفاژ، ،رکول کمدشخصی، تلویزیون، :شامل

کنارتخت،رکاب باال  ،دونردهوییدستشسب،یخچال،منا

تخت، شنل جھت روپایین رونده سرتخت،چھارپایھ زی

،یک ،جالباسیاتاقترازبیش پوشش خروج بیماربا

ھای آموزشی کارت بھ ھمراه محافظ، اکسیژن کپسول

سنگ تیمم وتسبیح وانمازجفاتیح ومجھت مطالعھ،

در مرکز بخش یک حمام و سھ . وجود دارد ساعتو

دستشویی جھت بیماران و یک دستشویی فرنگی 

وجود دارد کھ داخل دستشویی ھا دستگیره ایمنی و 

آن و زنگ جھت آویزان کردن سرم بیمارازیزوآ پایھ

 استراحت مطلقجھت بیمارانی کھ .خطر وجود دارد

ط توس ادرار و ظرف مخصوص لگنمی باشند 

ق دارای یک ھراتا.خدمات بھ بیماران داده می شود

روی تلفن ثبت  کھ شماره آنخط تلفن داخلی میباشد

نگ احضار زتخت یک باالی سرھر.شده است

مشکل جھت وزصورت برپرستارقراردارد کھ در

  .  آن استفاده کنیدحضورپرستارمیتوانیداز

  : میجراحی عموذیرش بیماران در بخش پ
بخش  از ویا )پزشک ازمطب( الکتیو حالت دو بھ

  .اورژانس پذیرش می شوند

بیماران الکتیو کھ نوبت عمل جھت روز بعد را 

ساعت (دارنددر صورت تمایل می توانند تا شب عمل 

  .بھ مرخصی موقت بروند) شب ٩

  :آماده نمودن بیمار جھت عمل 
 )ناشتا(NPOبھ بعد جھت عمل  ٢۴ساعت بیماران از

ناحیھ عمل .ولباس عمل بھ بیماران داده می شود

سایی بر روی دست بیمار چک دستبند شنا تمیزشده و

اشیاء و زیور آالت از بیمار دندان مصنوعی،.می شود

  .خارج می شود

  :رژیم غذایی بیماران
NPO  : بیمار ناشتا باشد و ھیچ ماده غذایی یا آب و

  . یا سایر مایعات از راه دھان دریافت ننماید

لیوان بتھ بھ تحمل  ۴ -١٠در حد  : مایعات محدود 

  )ساعت  ٢۴در طی .(بیمار فقط آب و چای میل نماید

بھ میزان نیاز آب، چای و آب : مایعات صاف شده 

    .میوه و سوپ صاف شده میل نماید

بھ میزان نیاز آب، چای و آب میوه و  :مایعات کامل

    .سوپ کامل میل نماید

دیتی درمصرف موادغذایی ندارد بیمارمحدو:معمولی

  .دوبستھ بھ میل ونیازمی تواندھرچیزی مصرف نمای

در مورد رژیم ھای غذایی خاص نظیر پر کالری ، 

  .پرپروتئین یا دیابتی با پرستار خود مشورت نمائید

جھت تھیھ آب جوش بیمار یا ھمراھی می تواند بھ 

  .واحد سلف سرویس مراجعھ نماید 

  : یعموم یجراحرخیص بیماران در بخش ت
 ٣٠/١١تساع تا صبح٨ساعتاز ترخیص بیماران

بح توسط پزشک معالج انجام می شودوپرونده بعد ص

ازچک توسط پرستارومنشی بھ واحدھای مربوطھ 

جھت قیمت گذاری وثبت فرستاده میشودوجھت کنترل 

ترخیص  داروھا بھ داروخانھ وسپس بھ واحد نھایی



 ھترخیص بتمام آموزش ھای الزم بعداز.داده می شود

کارت ھمراه سرنسخھ وخالصھ پرونده و بھ،بیمار

پرداخت ھزینھ ھای .شودداده می ارجاع بھ مطب

درمانی طبق تعرفھ ھای مصوب و بھ صورت وجھ 

نقد و توسط واحد صندوق بیمارستان در مقابل تحویل 

قبض کامپیوتری صورت می گیرد و از پرداخت ھر 

بھ واحدھا یا اشخاص دیگر خوداری گونھ وجھی 

یدن آنژیوکت کشو با ارائھ قبض بھ بخش.  .فرمائید

  .مرخص می شودبیمار توسط پرستار،

گذاشتن ھمراھی بر بالین بیمار با  :کارت ھمراھی 

صالحدید مسئول بخش یا مسئول شیفت با توجھ بھ 

بیمار و بخش می باشد؛ و برای تمام بیماران شرایط 

 ١٣٥٠٠ھزینھ ھر کارت ھمراھی  .الزامی نیست

تومان بھ ازاء ھر شب می باشد کھ در پرونده بیمار 

ثبت می گردد و در تسویھ حساب کلی بیمار محاسبھ 

  .می گردد

  :تایید دفترچھ بیمھ 
ھر بیمار در بدو بستری یا در اولین فرصت بایستی 

دفترچھ بیمھ خود را بھ واحد پذیرش تحویل دھد تا 

  .ترچھ ھای را دریافت و تایید نمایندمامورین بیمھ دف

پس از تایید دفترچھ ھا توسط مامورین ه بیماران 

برگردانده می شوند تا روز تسویھ حساب با مشکل 

  .مواجھ نشوند 

  :درمانگاه تخصصی جراحی عمومی 
درمانگاه تخصصی جراحی عمومی ھر روزه بھ 

در شیفت کاری صبح  جزء پنج شنبھ ھا و جمعھ ھا

شنبھ ھا و دوشنبھ ھا آقای دکتر . باشدفعال می 

علوی، یکشنبھ ھا و سھ شنبھ ھا آقای دکتر قانعی و 

چھار شنبھ ھای ھر ھفتھ آقای دکتر قام زاده در 

  .درمانگاه حضور دارند 

  :مدارک مورد نیاز جھت ترخیص بیمار
درتمام انواع بیمھ ھا داشتن دوبرگ فتوکپی ازصفحھ 

  . اول دفترچھ الزامی است

فرم :ین اجتماعی وخدمات درمانی وایرانیانتام

  کارشناسی بیمھ

یک برگ از +فرم کارشناسی بیمھ: نیروھای مسلح

  دفترچھ

  معرفی نامھ از بانک+یک برگ از دفترچھ:بانکھا

ازکارت بیمھ  یک برگ فتوکپی:بیمھ طالیی

  یک کوپن ازبیمھ+طالیی

یک برگ +دوبرگ فتوکپی ازکارت کمیتھ:کمیتھ امداد

  ز فرم ارجاعفتوکپی ا

ارائھ گزارش ازمقام قضایی یا انتظامی مبنی :تصادفی

  برتصادف

  یک برگ از دفترچھ:سایربیمھ ھا
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کمیتھ حاکمیت بالینی بیمارستان امداد شھید دکتر 
  بھشتی

  ١٣٩٣سال 
  


