راهنمای بذو ورود به بخش آی سی یو

تاػزض خیزهقذم تِ تیواراى ٍ ّوزاى هحتزم خَاّطوٌذ است
هطالة تزٍضَر را تا دقت هطالؼِ فزهائیذ .

تَصیِ ّای ایوٌی :

اهکاًات رفاّی :

در ایي تخص تیواراى تذٍى ّوزاُ هی تاضٌذ جْت آگاّی اس

تِ هٌظَر تْیِ هَاد غذایی ٍ هلشٍهات ظزٍری ٍ لثاس اتاق ػول

ٍظؼیت تیوار تا ضوارُ تلفي ّای تیوارستاى ٍ تخص تواس

تِ فزٍضگاُ هزاجؼِ ًوائیذ .

حاصل فزهائیذ .

تخص  ICUایي هزکش در اًتْای راّزٍ ٍ سوت راست ٍاقغ ضذُ
پزداخت ّز گًَِ ٍجِ در خارج اس چارچَب هقزرات تیوارستاى

است

هوٌَع است .
آضٌایی تا کارکٌاى تخص :

رٍساًِ الثسِ ٍ هلحفِ درتیواراى َّضیار تَسط تْذار تخص

رئیس تخص  :جٌاب آقای دکتز هحوذرظا حساتی هتخصص
تیَْضی  ،سزپزستار سزکارخاًن فزساًِ ًذایی ٍ هٌطی تخص خاًن
اکزم هزاد خاًی هی تاضٌذ .

تز تا لثاس کزم  ،خذهات تا لثاس آتی  ،هٌطی تا رٍپَش سثش
ٍیشیت تیواراًْوِ رٍسُ اس ساػت  8/30صثح ضزٍع هی ضَد ٍ
تواهی تیواراى تصَرت رٍساًِ ٍیشیت هی ضًَذ .

ساػات هالقات ّوِ رٍسُ اس ساػت
راّزٍی پطت تخص

 15الی

 15:30اس

در صَرت ّز گًَِ اًتقاد ٍ پیطٌْاد هی تَاًیذ تِ صَرت کتثی
در صٌذٍقْای هَجَد در راّزٍ تخص ّا قزار دّیذ .

تؼَیط هی ضَد .
در تیواراى کاّص سطح َّضیاری ّز سِ ساػت تیوار تَسط

Shahriar.tamin.irهزاجؼِ ًوائیذ .

اس ایي تخص تزخیص ًوی ضًَذ .
جْت اطالع اس ٍظؼیت تیوار تا ضوارُ تلفي ّای 65226743
تواس حاصل فزهائیذ
هالقات حعَری در تخص هزاقثتْای ٍیژُ هوٌَع هی تاضذ .

ساػت هالقات :

هزاجؼِ ًوائیذ .

یا تِ ٍب سایت تیوارستاى ضْزیار تِ آدرس

تْذار ٍ ًظارت پزستار در تخت جاتجا هی ضَد تیواراى هستقیوا

فزم کارضٌاس پزستار خاًن لثاس سزهِ ای تا هقٌؼِ سفیذ  ، ،تیوار

تزای استفادُ اس ػاتز تاًک تِ سالي اصلی ٍرٍدی تیوارستاى

دفتزچِ تیوار را حتوا تحَیل تخص ًوائیذ .

