
 

 

  ازدياد مالقات كنندگان در اتاق بيمار باعث افزايش

 انتقال عفونتهاي بيمارستاني براي بيمار مي شود.

  از تجمع و توقف درداخل اتاق بيمار يا راهروهاي بخش

 خودداري فرماييد

  استعمال دخانيات در بخشهاي مختلف بيمارستان

 ممنوع است.

 بايد باال  نرده كنار تخت بيمار در هر لحظه از شبانه روز

باشد(مخصوصاً براي بيماران با سطح هوشياري پايين و 

  بيماران مسن).

  گلهاي طبيعي به دليل –از آوردن گلدانهاي خاكي
 آلودگي محيط خودداري فرماييد.

        در صورتي كه در اتاق ايزوله بستري هستيد بايد     
مالقاتي شما محدود شود اگر نياز باشد كه عيادت 

 و....استفاده ز وسايلي چون گان وماسككنندگان ا
نمايند اين موضوع را پرستار بخش به شما اطالع 
خواهد داد.و قوانين مربوط به اتاق ايزوله توسط 

 پرستار بخش به شما آموزش داده مي شود

  :عيادت كنندگان بيماران بخشهاي ويژه

  عيادت كنندگان بيماران بخش هاي ويژه دقت فرماييد
(بجر ه فاقد مالقاتي مي باشد كه بخشهاي ويژ

به صورت ١٢:٣٠الي ١٢كه از ساعت٤و٣بخشهاي ويژه 
به بخش ويژه از خط قرمز جلو درب  ورودمحدود).

ورودي ممنوع مي باشد در صورت داشتن هر گونه 
سوال مي بايستي از طريق آيفون نصب شده جلو درب 

ورودي بخش اقدام شود در صورت تشخيص پزشك 
روكفشي - از بيمارتان بايستي گانمبني بر مالقات 

جلو پوشيده بعد با محلول ضدعفوني كننده دست كه 
ثانيه مالش ٣٠مدت  درب نصب شده است دستها را به

  دهيد و بعد وارد بخش شويد.
- جنــب بيمارســتان چمــران- بلــوار چمــران- نشاني: شــيراز

بيمارســتان حــاج محمــد اســماعيل امتيــاز و مركــز فوريتهــاي 

  يشهيد رجاي جراحي
 

  ٣٦٣٦٤٠٠١شماره تلفن جهت پاسخگويي به سواالت:

  ،لينك راهنماي مراجعينWWW.rajaeehosp.ac.irسايت :

  راهنماي كشوري نظام مراقبت عفونتهاي بيمارستاني منبع:

  

  با آرزوي سالمتي و تندرستي
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

نكات بهداشتي درمان پيشگيرانه 

 مهمي كه بيماران و همراهان در

  بخش بايد رعايت كنند
 

 
Florence-Nightingale  

  
  تهيه كننده:منيره فيضي

  سوپروايزر كنترل عفونت

  ١٣٩٤ پاييزتاريخ تهيه:

  ١٤٠٠پاييز  :وم س تاريخ باز بيني

  دكتر امير رودگري تاييد كننده علمي:
 رئيس كميته كنترل عفونت

 
 

 

Edup-pam-32-03 

 



 

 

  :بهداشت فردي
  از لباس بيماران در طول بستري در بيمارستان بايد

از آوردن پتو و لباس  نموده ومخصوص بخش استفاده 

 .شخصي خودداري فرمائيد

  و عفونتهاي بيمارستاني ، بيمار  پيشگيري ازبه منظور

رموارد زير عيادت كنندگان دستهاي خود را د

  :شستشو دهيد

 در صورت هر بار استفاده از سرويس بهداشتي  

 قبل از مصرف غذا  

  دست زدن به نقاط مختلف صورت مانند قبل و بعد از

  بيني و چشمها ،دهان 

 (جهت همراهان)قبل  و بعد از تماس با بيمار 

 دادن و روبوسي با بيمار  هنگام مالقات از دست

  .نماييد خودداري

  در داخل بخش نظافت را رعايت فرمائيد. 

 دستمالهاي آلوده به ترشحات  :زباله هاي عفوني مانند

خون و  ا هر ماده اي كه آلوده بهبيمار و پانسمان ي

 .ترشحات باشد در سطل زرد رنگ دفع نماييد

 قوطي كمپوتها و  :زباله هاي غير عفوني مانند

ظروف يكبار مصرف –اضافي غذا –كنسروها 

 .و......در سطل آبي دفع كنيد

  در صورتي كه ليوان يا وسايل شكستني شما

شكسته شده باشد براي دفع آن از پرستار 

 .اهنمايي بخواهيد بخش ر

  از مالقات بيماران ديگر در بخش خودداري

 .فرمايند

 نشستن روي تخت بيمار و پهن كردن پتو  از

  .پايين تخت بيمار خودداري نماييد

  به منظور رفاه حال بيماران از مراجعه به

بيمارستان جهت عيادت در خارج از ساعت 

 بعداز ظهر )خودداري فرماييد. ٣- ٤مالقات (

  سال در  ١٢همراه آوردن كودكان زير از به

 ساعات مالقات خودداري نماييد.

  به منظور حفظ آرامش بيماران با موبايل خود با

 صداي بلند صحبت نفرماييد.

  كمد بيمار خودداري  داخلاز قراردادن دارو

  .نماييد

  اگر بيمار قبالً زير نظر پزشك خاصي است و
دارويي مصرف مي كند به پزشك و پرستار 

 .بخش اطالع دهيد

  از مصرف خودسرانه هر گونه دارو بصورت

قرص يا آمپول بدون هماهنگي با پزشك و 

پرستار خودداري نماييد زيرا باعث ايجاد 

تداخالت دارويي مي شود يا ممكن است يك 

داروي خاصي كه توسط شما خورده مي شود 

پزشك مربوط را با اسمي ديگر همان دارو 

 .تجويزكرده باشد 

  دست زدن به سرم و ساير وسايل متصل به از

بيمار خودداري نماييد(سرعت تزريق سرمها را 

 .كم يا زياد نكنيد)

  از آوردن ميوه هاي آبدار مانند هندوانه–

 .طالبي خودداري فرماييد–خربزه 

 از آوردن فالسك چايي بپرهيزيد. 

  مواد غذايي و ميوه را در پالستيك مشكي در

 .يخچال نگذاريد

 ردادن ظرف حاوي مواد غذايي بدون از قرا

 .درب در يخچال بپرهيزيد


