آشنایی با بخش جراحی زنان
بخش جراحی زنان بخشی است که در آن
بیماران با مشکل جراحی تحت بررسی و
مراقبت قرار می گیرند  .تمام تالش ما این
است که بیمار شما در ضمن بستری
احساس آرامش کند و به دور از هر
نگرانی و استرسی باشد  .بنابراین برای
رفاه حال بیمار خود به نکات ذیل توجه
فرمایید :
 لطفا وسایل زیر را در صورت نیاز بیمار
تهیه نموده و در اسرع وقت در اختیار
بیمار قرار دهید :
 لیوان،بشقاب،قاشق،چنگال،در کمپوت باز
کن ،دستمال کاغذی،حوله دستی،فالسک
چای،دمپایی،نوار بهداشتی (،در صورت
داشتن بیماری قند  ،توت خشک،
خرماخشک یا کشمش)
 پول  ،تلفن همراه ،اشیا قیمتی  ،لباس
شخصی  ،کفش  ،وسایل اضافی و غیر
ضروری بیمار را به همراه خود ببرید ،در
صورت مفقود شدن هیچ گونه مسِ ولیتی بر
عهده بیمارستان نخواهد بود .
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 سابقه درمانی بیمار خود مثل خالصه
پرونده ،آزمایشات و غیره را در اختیار
بخش قرار دهید.
 به همراه داشتن دفترچه ی بیمه الزامی
است

 ورود آقایان به داخل بخش زنان
ممنوع میباشد.

از آوردن انواع گل خودداری کنید .
 بیمار بستری اجازه ندارد از لباس
شخصی استفاده نماید  ،بهتر است
برای پیشگیری از انتقال آلودگی از
لباس های یکبار مصرف و متحدالشکل
بخش استفاده نماید .

*در صورتی که جهت عمل بستری شده

 جهت حفظ آرامش بیمار خود و بیماران
دیگر از تماس های تلفنی مکرر
خودداری نمایید .

 حمام نموده و موهای عمل را طبق دستور

 ساعت مالقات همه روزه ساعت  2الی
 4بعد از ظهر می باشد.

به نکات ذیل توجه فرمایید :
 از نیمه شب ناشتا بمانید .
بتراشید .
 زیور آالت و اشیا فلزی را خارج نمایید .
 برای کلیه ی اعمال جراحی زنان رضایت

 لطفا غیر از ساعات فوق درخواست
مالقاتی نفرمایید.

همسر ضروری است .
 برای افراد زیر  81سال و یا مجرد  ،دادن
رضایت عمل جراحی توسط پدر یا قیم

بیمار الزامی است .
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 در حین مالقات همکاری الزم را با
پرسنل بخش و انتظامات ،جهت
برقراری نظم و آرامش بیمار خود
بعمل آورید .
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در بدو ورود به بخش محل پله های
اضطراری  ،نحوه استفاده از زنگ
احضار پرستار،محل دستشویی ،چراغ
باالی تخت  ،محیط فیزیکی و روتین
مقررات بخش به شما آموزش داده
خواهد شد .
نمازخانه در انتهای راهرو میباشد .
پذیرش همراه در بخش به دستور
پزشک مربوطه و به صالحدید
سرپرستار می باشد  .در مواقع غیر
ضروری اصرار نفرمایید .
توصیه های پرستاران جهت بهبود حال
بیمار شما می باشد  .بنابراین همکاری
الزم را با ایشان داشته باشید .

.
 اعمال جراحی نظیر درآوردن رحم و
بستن لوله های رحم نیاز به رضایت
قطع عضو دارد .
 در صورت مشاهده هرگونه نابسامانی
و اعتراض به شرایط و عملکرد پرسنل
درمانی ضمن حفظ آرامش خود مراتب
را به مدیریت بخش اطالع دهید.

4
5

کادر درمانی مستقر در بخش جراحی زنان



رییس بخش جراحی زنان:خانم دکتر ناهید
لرزاده (فوق تخصص زنان و زایمان )
سرپرستار  :خانم شیرین حیدری گودرزی می
باشد.
تعداد پرسنل 81:نفر پرستار و  81نفر ماما
تعداد خدمات  3 :نفر
تعداد تخت های فعال  81تخت بستری می



آنژیوکت تعبیه شده در دست بیمار
در همه حال در معرض دید باشد و
در صورت هرگونه تورم و قرمزی
یا خونریزی به پرستار خود اطالع
دهید .

جهت اطالع از تعرفه ی بیمه ها و
هزینه های درمان به منشی بخش یا
واحد ترخیص مراجعه فرمایید .

باشد..تخت ها دارای حفاظ برای جلوگیری از
سقوط بیمار از تخت و مانور تخت برای
پوزیشن تخت و بیمار می باشد.

راهنمای آشنایی با بخش جراحی

توجه:
در زمان پذیرش یک دستبند به بیمار تحویل
داده می شود که مشخصات بیمار روی آن
نوشته شده است  .این دستبند جهت شناسایی
بیماربوده و تا زمان ترخیص باید به دست شما
باشد .
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