
 

  

 

يٕاردي كّ ببيذ بيًبراٌ ٔ 

ًْزاْبٌ اس آٌ اطالع داشتّ 

 ببشُذ

ثخش جزاحي سًبى رد طجقِ دٍم ٍاقغ شذُ است 

آى ثيوبراى النتيَ ثب تشخيص ّبي ٍاحذي است مِ در 

هختلف هبًٌذ سٌگ مليِ، صفزا، آپبًذيسيت، 

 .مبًسزهؼذُ، مبًسزثزست، ّزًي، ثستزي هي شًَذ

  ليست هتخصصيي ٍ سز پزستبراى ٍ هٌشي

 .ثخش جٌت ايستگبُ پزستبري ًصت شذُ است 

  اتبق سِ تختِ ٍ دٍ تختِ هي  14ثخش داراي

 . ثبشذ 

  يوبراى هَجَد تخت جْت ثستزي ة 39تؼذاد

 .هي ثبشذ

  تؼذاد دٍ ػذد سزٍيس ثْذاشتي ٍ حوبم هجشا

جْت استفبدُ خبًن ّب در اًتْبي ثخش ٍجَد 

 . دارد 

  در صَرت داشتي ّزگًَِ ًبراحتي ٍ ًبرضبيتي

ثيوبراى هي تَاًٌذ ثب هسئَل ثخش صحجت 

 .مٌٌذ

  السم است هذارك ثيوبر در اٍليي رٍس ثستزي

 .تحَيل ثخش ًوبيٌذ 

 

 

 

  ثيوِ هنول هي ثبشٌذ قجل اس اشخبصي مِ داراي

 .ًسجت ثِ تْيِ هؼزفي اقذام ًوبيٌذ تزخيص

  حبدثِ هحل )هصذٍهيي ًبشي اس حَادث تزافيني

ًسجت  السم است قجل اس تزخيص( مبر، تصبدفبت 

ثِ تْيِ هذارك هَرد ًيبس ثِ ٍاحذ درآهذ هزاجؼِ 

  . ًوبيٌذ

 درصذ ٍ رٍستبيي  6 ّشيٌِ درهبى ثيوبراى شْزي

 (داراي دفتزچِ ثيوِ.)ثبشذدرصذ هي  3

  ثزاي هزاجؼيي هحتزم ثِ فزاخَر ًَع ثيوبر پوفلت

آهَسشي تْيِ شذُ است مِ تَسط پزستبر هزثَط 

 .ٍ ثِ ثيوبراى تحَيل دادُ هي شَد

  ثِ تٌبست تؼذاد ثيوبراى، پزستبر ٍ سبيزًيزٍّبي

 .هَرد ًيبس در ّز شيفت در ًظز گزفتِ شذُ است

 سبل،  75سي ثبالي  يل ًفز ّوزاُ ثزاي ثيوبراى

هشنل دار ٍ ثيوبراى مَدك ٍ ثيوبراى ثؼذ اس ػول 

جزاحي ضزٍري هي ثبشذ ٍ ثِ ّوزاّبى مبرت 

 .ّوزاُ صبدر هي شَد 

 

 

 

 پَشيذى لجبس ّوزاُ الشاهي هي ثبشذ. 

 الصبقي )هطبلؼِ ٍ آگبّي اس هٌشَر حقَقي ثيوبر

 .ثِ هزاجؼيي تَصيِ هي شَد( در ثخش

  6جْت تسْيل در رًٍذ درهبًي ثيوبر اس سبػت 

ظْز ّوزاّبى خبرج اس ثخش خَاٌّذ  10صجح تب 

 . ثَد 

  ثيوبراى ثؼذ اس ثستزي شذى در ثخش ثِ ّيچ

ػٌَاى ًجبيذ ثذٍى اطالع ثخش را تزك ٍ يب خبرج 

 .شًَذ

  ثيوبراى ٍ ّونبراى تَجِ داشتِ ثبشٌذ مِ پزستبر

ايشبى در خَد راشٌبسبيي ٍ هشنالت خَد را ثب 

 .هيبى ثگذارًذ

  ًُبم پششل هؼبلج خَد را هي تَاًٌذ اس ايستگب

 .پزستبري يب پزستبر هزثَط سَال ًوبيٌذ

  هي ثبشذ 15 -16:30سبػت هالقبت اس سبػت. 

  ٌّگبم تزخيص هي تَاًٌذ مليِ گزافي ّب ٍ ام آرآي

 . ٍ سي تي اسني ثب خَد ثجزًذ
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 (ره)امام خميني  مركس آموزشي درماني

پمفلت آشنائي با 

 بخش جراحي زنان

 

 
 

 

 

 

 

 

حفظ اَظببط بخش رعبيت جٓت 

 : يٕارد سيز انشايي است 

 

 رعبيت شئَٕبت اساليي 

  ًْكبري بب پزسُم بخش 

  عذو استعًبل دخبَيبت 

  عذو تزدد در سبنٍ ٔ اتبق ْبي

 بيًبراٌ حيٍ َظبرت بخش 

  لزارَذادٌ كيسّ ْبي يشكي در

يخچبل ٔ عذو اَذاختٍ ٔسبيم 

) استفبدِ شذِ بيًبراٌ 

بّ داخم سزٔيس ...( دستًبل ٔ 

ْبي بٓذاشتي 

www.emam.umsu.ir         : ٔة

  سبيت

 

 

 

 

 

 
 

  در ُْگبو خٕاة ٔ استزاحت

انشايًب َزدِ ْبي كُبر تخت ببال 

ببشذ تب اس سمٕط بيًبر 

 .جهٕگيزي شٕد

  اس َگٓذاري اشيبء ليًتي در

بخش خٕدداري ًَبيُذ ٔ بخش 

ْيچگَّٕ يسئٕنيتي در لببل ٔسبيم 

 . شخصي َذارد 

  ِدر صٕرت َيبس بّ كپي پزَٔذ

اس تزخيص  ي بستزي بيًبر لبم

جٓت ارائّ بّ سبسيبَٓبي 

دٔنتي يب بيًّ گز بب ارائّ 

درخٕاست اس طزيك يذيزيت 

 .ايكبٌ پذيز است 

  جٓت رفبِ حبل بيًبراٌ اس

ياللبت طٕالَي يذت ٔ  ايجبد 

 .شهٕغي ٔ سزٔ صذا پزْيش كُيذ

  ٌاس دخبنت ًَٕدٌ در دريب

سزو، ببس كزدٌ  يبَُذ تُظيى

... پبَسًبٌ، دستكبري سَٕذ ٔ 

 .خٕدداري فزيبئيذ 

   لبم ٔ بعذ اس اَجبو ْز كبري

دست ْبي خٕد را بب آة ٔ 

 .صببٌٕ بشٕييذ
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