مًزد دیگس آمبدگی قجل اش ػهمهل  ،ثهیهسين

دز پبیبن یبدآيزی می ؾًد کهٍ تهیهر خهساحهی ي

آيزدن تمبمی لجبغُبی ؾهصهكهی ثهیهمهبز ي

ثیًُؾی َمًازٌ مساقت غالمت ثیمبز اش لحظٍ يزيد

پًؾیدن لجبظ مصكًـ اتبق ػمل ( گهبن )

ثٍ اتبق ػمل تب لحظٍ خسيج اش اتبق ػمل می ثبؾهىهد

می ثبؾد کٍ ایه کبز ثبید ثٍ قهًزت کهبمهل

ي َسگًوٍ تًقیٍ ای اش طسف آوبن  ،ثٍ وظغ ثیهمهبز ي

اودبم گیسد .

دز خُت ثُجًدی يی می ثبؾد .

پبغخ دادن قحیح ي دقهیهب ثهٍ غهًا ت
متصكف ثیًُؾی کمک ؾبیبوی ثٍ غهالمهت
ثیمبز کسدٌ ي َسگًوٍ اطالػهبت غه هی مهی

مبَُبی آخس حبم گی َس گًوٍ ح قٍ یب دغتجىد ي

ثیىداشد .
ثیمبزان محتسم ثبید ایه وکتٍ زا ثهداوهىهد کهٍ
پصؾک محسم اغساز آوبن ثًدٌ ي َسگهص ایهه

ياحد آمًشؼ دفتس پسغتبزی
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 .دز مًزد شوبن ثبزداز تًقیٍ می ؾًد قجل اش

تًاود زيود خدمت زغبوی زا ثهٍ مهصهبطهسٌ

یجیبزغتبن غًم ؾؼجبن دمبيود

آمبدٌ غبشی ثیمبز قجل اش ػمل خساحی

الىگً زا اش دغت خًد خبزج کىىد شیسا ثس اثس يزم
مبَُبی آخس حبم گی ي احتمبل ویبش ثٍ غصازیه
ممکه اغت ایه اؾیبء ثٍ زاحتی خبزج وؿًود .

اطالػبت ثٍ خبیی ثسيش ومی کهىهد  .حهظه
آزامؽ قجل اش ػمل کمک شیبدی ثهٍ زيوهد
ثیًُؾی ثیمبز می کىد ي ثیمبزان ثبید آغهًدٌ

َس فسدی کٍ ثٍ َس دلیل پع اش مساخؼٍ ثٍ پصؾک ثهٍ اوهدهبم

خبطس ثبؾىد کٍ دز خسیبن ػمل ي دز حهیهه

ػمل خساحی تًقیٍ می ؾًد خًاٌ ایه ػهمهل دزمهبوهی یهب

ثیًُؾی َیچگًوٍ دزدی زا حع وهکهسدٌ ي

غیسدزمبوی (اػمبل شیجبیی ) ثبؾد  ،ویبش ثهٍ اوهدهبم تهؼهدادی

تىُب مبوىد خًاثی ػمیب ثهٍ زاحهتهی پهع اش
پبیبن ػمل ثیداز می ؾًود  .وکتٍ دیگس ایىکهٍ
قجل اش ػمل ثبید مثبوٍ ثیمبز خهبلهی ثهبؾهد ي
ثیمبزاوی کٍ لًلٍ ادزازی ودازوهد ثهبیهد ایهه
مػئ ٍ زا ثٍ يیطٌ زػبیت کىىد .

اقدامبت ضسيزی ي زػبیت مدمًػٍ ای اش دغتًزات غرایی
آدرس ما:

 ،دازيیی ي غیسٌ دازد کٍ اودبم ثُتس آوُب تبثیس مػتقهیهمهی دز

جیالرد ،جىب سیىما پرستً ،بیمارستان سًم شعبان

غالمت يی دز حیه ي ثؼد اش ػمل دازد ي ػدم زػبیت آوهُهب

www.sdmc.sbmu.ac.ir

گبَی قدمبت خجسان وبپریسی زا می تًاود ثهٍ ثهیهمهبز يازد

دمايود

تلفه38771367-4 :

ومبید .

لرا فسل ثس ایه اغت کٍ دغهتهًزات پهصؾهک

ؾًد پصؾکبن تداثیسی زا دز زاثطٍ ثب فسد ثهیهمهبز ي

مًاد غرایی اش مؼدٌ ممکه اغهت ایهه مهًاد

َمًازٌ ثٍ وظغ ثیمبزان ي خبوًدٌ آوبن می ثهبؾهد

َسچٍ ثُتسکسدن خدمبت پصؾکی اتصبذ ومبیىد .

يازد زیٍ ؾدٌ ي ػهاليٌ ثهس اوػهداد مهدهبزی
تىظػی ي ایدبد اؾکبل دز تىظع ثیمبز  ،ثبػهث

شیسا غالمتی یک فسد تبثیس مػتقیر دز غالمهتهی

ایدبد ػظًوت زیٍ َب ویص گسدد .

خبوًادٌ يی دازد  .ثیمبز پهع اش مهساخهؼهٍ ثهٍ

اودبم زادیًگسافی خُت ثیمبزان ثهب غهه ثهب ي

پصؾک ي پع اش تؿصیف پصؾک مهتهصهكهف

َمچىیه وًازق ت  ،اکً  ،غهًوهًگهسافهی  ،چهک

مجىی ثس لصيم اودبم ػمل خساحی  ،م صم ثٍ اودبم

ػالرر حیبتی ي غیسٌ ویص َسیک دز خبی خهًیهؽ

مًزد دیگسی کٍ خُت آمبدگی قجل اش ػمهل

یک غسی آشمبیؿبت اغت کٍ ثهىهب ثهس غهه ي

می تًاود ضسیت ایمىی ػمل خساحی زا ثب ثهسدٌ

ثبید زػبیت ؾًد تمیص کسدن مهًَهبی مهحهل

يضؼیت خػمبوی ي َمچىیه وًع ػمل متظهبيت

ي غالمتی فسد ثیمبز زا تضمیه کىد چسا کهٍ مهثهال

ػمل ،قجل اش ػمل ي یب مًازد دیگسی اش قجهیهل

می ثبؾد ي تبکید می ؾًد کٍ ایهه آشمهبیؿهبت

کىتسل فؿبزخًن ثیمبز یب کىتسل قىدخًن ثهیهمهبزان

چػت  ،دازيَبی مح ی ي غیسٌ می ثبؾهد کهٍ

تىُب ثس اغبظ ضسيزت تدًیص ؾدٌ ،ي اودبم آن

دیبثتیک  ،تدًیص دازيَبی آزامجصؽ قجل اش ػمهل

ایه کبز ثبید ثٍ طًز کبمل قًزت گهسفهتهٍ ي

کبمال ضسيزی می ثهبؾهد  .حهتهی اگهس فهسد

خساحی ي یب دازيَبی ق جی خهُهت افهسادی کهٍ

َىگبم اودبم آن دقت شم زا ومًد تب پهًغهت

احػبظ کىد کٍ اش غالمتهی فهیهصیهًلهًضیهکهی

مؿکل ق جی دازود ي مًازدی اش ایه قجیل می تًاوهد

ثدن خساؾهیهدٌ یهب ثهسیهدٌ وؿهًد شیهسا ایهه

خًثی ثسخًزداز اغت ي مؿک ی ودازد ثبش َهر

دز ازارٍ یک خدمت ثدين وقف ثٍ ثیمبز کهمهک

خساؾیدگی َب محل زؾد میهکهسية ؾهدٌ ي

ثبید ایه آشمبیؿبت زا اودبم داد شیسا وتبیح ایهه

ؾبیبوی کىىد .

ممکه اغت ایه میکسيثُب ثٍ وبحیٍ ػمهل يازد
ؾدٌ ي ایدبد ػظًوت ومبیىد .

آشمبیؿبت می تًاود متصكف ثیُهًؾهی زا دز
دادن وًع دازيَهبی مهًزد اغهتهظهبدٌ خهُهت

مًزد دیگسی کٍ ثیمبز ثبید حتمهب زػهبیهت کهىهد

مًزد دیگس َسگًوٍ شیًزآ ت  ،غبػت مچهی

ثیًُؾی زاَىمبیی کسدٌ ي ػهًازل دازيَهب زا

خبلی ثًدن مؼدٌ قجل اش اودبم ػمل می ثهبؾهد کهٍ

 ،دودان مكىًػی ي خالقٍ َس خػر ف صی کٍ

خُت فسد ثیمبز ثٍ حداقل ممکه ثسغبود .

وصًزدن غرا ي مبیؼبت حديد  6الی  8ساعتا

ثبؾد ثبید اش ثهدن خهبزج ؾهًد شیهسا خهطهس

َمچىیه ثیمهبزیهُهبیهی کهٍ ػهالرهر هبَهسی

قجل اش ػمل می ثبؾد .تبکید مهی ؾهًد کهٍ ایهه

غًختگی دز َىگبم ػمل ي دز تمبظ پهًغهت

مؿصكی ودازود مهمهکهه اغهت ثهس اثهس ایهه

دغتًزات خدی گسفتٍ ؾًد شیسا دز اثس ثسگؿت

ثب اؾیب ف صی يخًد دازد .

آشمبیؿبت ومبیبن ؾدٌ کٍ ایه امس ثبػث می

