
  

  معرفی بخش ارتوپدی
  آقای نوروزی: سرپرستار بخش 
  یک: درجھ ارزشیابی 

  واقع شده در انتھای بخش جراحی یک: محل بخش 
  )تخت ایزولھ  ۴( تخت فعال  ۴٣: ظرفیت بخش 
   ٢٧٠-٢۶٠:شماره داخلی 
  نفر ٣عصر و شب  –نفر ۶صبح : تعداد پرسنل 

  فیزیوتراپیست ١نفر و  ٣: تعداد پزشکان 
در مواقع اورژانسی ( صبح  ٨-١٠: یت ساعت ویز

  )در ھر ساعت شبانھ روز 
   ٣٠/١۵ – ٣٠/١۴: ساعت مالقات 
  نفر ٢نفر و عصر  ٣صبح و شب : تعداد خدمات 
  صبح یک نفر: منشی بخش 

  :بخش ارتوپدی  مشخصات
در ھر اتاق تجھیزات رفاھی و ایمنی برای بیماران 

، تلویزیون، کمد شخصی، میز ناھارخوری: شامل 
کولر، شوفاژ، تھویھ مناسب، یخچال، خط تلفن 
داخلی، دستشور، زنگ احضار پرستار، پاراوان، دو 
نرده کنار تخت، رکاب باال و پایین رونده سر تخت، 
چھار پایھ زیر تخت، شنل جھت خروج بیمار با 
پوشش بیشتر از اتاق بھ محوطھ فضای سبز 

بھ  بیمارستان، جالباسی ، یک کپسول اکسیژن پرتابل
، کارت ھای )در مواقع ضروری (ھمراه محافظ آن 

آموزشی جھت مطالعھ، مفاتیح و جانماز و تسبیح و 
در . سنگ تیمم، ساعت، آب سرد کن وجود دارد

مرکز بخش یک حمام و سھ دستشویی جھت بیماران 
و یک دستشویی فرنگی وجود دارد کھ داخل 
دستشویی ھا دستگیره ایمنی و پایھ آویز جھت 

ان کردن سرم بیمار از آن و زنگ خطر وجود آویز
می باشند بدپن و  CBRجھت بیمارانی کھ .دارد

ظرف مخصوص توسط خدمات بھ بیماران داده می 
درب خروج اضطراری در مرکز بخش می . شود
  .باشد

  

  :تجھیزات بخش ارتوپدی شامل 
EKG ، ، ساکشن، ترالی اورژانس ، مانیتورینگ

ک ، سرنگ پمپ ، پالس اکسیمتری ، دی سی شو
اتاق ایزولھ، تشک مواج، چھار پایھ، تھیھ پروتز و 
سایر لوازم مصرفی ارتوپدی از سوی بیمارستان بھ 

  % ) .١٠٠(صورت کامل 
  

  :پذیرش بیماران در بخش ارتوپدی 

و یا از بخش ) از مطب پزشک (بھ دو حالت الکتیو 
  .اورژانس پذیرش می شوند

  :بیماران نحوه پیگیری وسایل ارتوپدی در 
سرنسخھ وسایل توسط پزشک نوشتھ می شود و 
تحویل مسئول تھیھ وسایل می گردد و پس از تسویھ 

  .حساب توسط بیمار وسایل تحویل بخش می گردد
  

  :آماده نمودن بیمار جھت عمل 
و  NPOبھ بعد جھت عمل  ٢۴بیماران از ساعت 

لباس عمل بھ بیماران داده می شود و کلیھ دستورات 
. بل از عمل انجام و ثبت  کامپیوتر می شودپزشک ق

. دستبند شناسایی بر روی دست بیمار چک می شود 
دندان مصنوعی، اشیاء و زیور آالت از بیمار خارج 

  .می شود
  

  :ارسال آزمایشات 
نمونھ  ٣٠/١٢ – ٣٠/١٠ – ٣٠/٨در ساعت 

آزمایشات توسط نمونھ گیر آزمایشگاه ارسال و در 
صورت اورژانسی بودن توسط پرستار انجام می 

  .شود
  

  :ترخیص بیماران در بخش ارتوپدی 



صبح تا ساعت  ٨ترخیص بیماران از ساعت 
صبح توسط پزشک معالج انجام می شود و  ٣٠/١١

پرستار و منشی بھ واحد پرونده بعد از چک توسط 
ھای مربوطھ جھت قیمت گذاری و ثبت فرستاده می 
شود و جھت کنترل نھایی داروھا بھ داروخانھ و 

تمام آموزش .سپس بھ واحد ترخیص داده می شود 
ھای الزم بعد از ترخیص بھ بیمار و ھمراه بیمار بھ 
ھمراه سرنسخھ و خالصھ پرونده و کارت ارجاع بھ 

قبض تسویھ حساب از صندوق . دمطب داده می شو
تحویل بیمار می گردد و با ارائھ قبض بھ بخش و 

  .کشیدن آنژیوکت توسط پرستار مرخص می شود
  :رژیم غذایی بیماران

NPO  : بیمار ناشتا باشد و ھیچ ماده غذایی یا آب
  .و یا سایر مایعات از راه دھان دریافت ننماید 

تھ بھ تحمل لیوان ب 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

بیمار محدودیتی در مصرف مواد غذایی : معمولی
بھ میل و نیاز می تواند ھر چیزی  ندارد و بستھ
  .مصرف نمایید

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 

گذاشتن ھمراھی بر بالین بیمار با :  کارت ھمراھی

صالحدید مسئول بخش یا مسئول شیفت با توجھ بھ 
شرایط بیمار و بخش می باشد؛ و برای تمام بیماران 

 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
  :ی درمانگاه تخصصی بخش ارتوپد

درمانگاه تخصصی بخش ارتوپدی ھر روزه بھ جزء 
پنج شنبھ ھا و جمعھ ھا در شیفت کاری صبح فعال 

شنبھ ھا و سھ شنبھ ھا آقای دکتر . می باشد
بیدخوری، یکشنبھ ھا و چھار شنبھ ھا آقای دکتر 
غنی زاده و دوشنبھ ھای ھر ھفتھ آقای دکتر حسن 

  .آبادی در درمانگاه حضور دارند 
  
  
  
  

  
  
  

  معرفی بخش ارتوپدی
  

  
  

  

کمیتھ حاکمیت بالینی بیمارستان 
  امداد شھید دکتر بھشتی

  
  ١٣٩٣سال 

  
  


