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 مرکز بزرگمٍر :
اَل خیابان وادری به بست کاَي   -قزَیه   

 ساختمان پزشکان وادری
 شماري  تماس : 

55464333 -  55453333        
  
 
 

در صُرت َجُد  ٌر گُوً مشکل با بیمارستان  
                                      475داخلی  -55453533کُثر

 تماس حاصل ومایید. 

 :تعزفه و قیمت  خدمات مزكز

طبق دستَرالعول ّب ٍ تعزفِ ّبيي است كِ  

ّز سبل تَسط ٍسارت ٍ ضَرای عبلي بیوِ ابالغ 

هي گزدد. لیست تعزفِ خذهبت پزستبری در 

 كلیِ بخص ّبی ايي هزكش  هَجَد هي ببضذ .

 : توسظ اين مزاكز روش پذيزش مددجو 

ارجبع اس هزاكش بستزی ٍ هَسسبت بْذاضتي  -1

 .(درهبًي )دٍلتي ٍ خػَغي

 .ارجبع اس هطب پشضكبى -2

هزاجعِ هستقین هذدجَ يب ٍابستگاگبى ٍی      -3

  ّوزاُ دستَر پشضك هعبلج

 :در صورت درخواست بیمار

تَسط ٍاحذ هزاقبت در هٌشل ٍ فزم ارجبع 

پشضك هزبَطِ تكویل ضذُ ٍ پس اسهزاجعِ 

ّوزاّبى ، قزاردادی كِ حیطِ عولیبت هزاقبتي 

ٍ تعزفِ ٍ بْبی خذهبت را هطخع هي ًوبيذ 

بیي بیوبر ٍ هزكش بشرگوْز تٌظین ٍ بِ اهضبء 

ٍ طبق قزارداد  خذهبت ٍ  طزفیي هي رسذ

 هزاقبت ّبی السم  اًجبم هي گزدد. 

واحد مراقبت در منسل 

 بیمارستان کوثر 

273داخلی  



 

: خدمات مراقبت در منسل    

اًجبم  تشريقبت )سيز جلذی ، عضالًي ٍ  ٍريذی(  *

*تشريق سزم *گزفتي ًوًَِ خَى جْت    

آسهبيص* چك قٌذخَى * تعَيض اًَاع  پبًسوبى  

ّب  ، ضستطَی سخن  ،كطیذى بخیِ  *گذاضتي ٍ  

تعَيض سًَذ ادراری *گزفتي فطبر خَى بِ  

ّوزاُ كٌتزل سبيز عالئن حیبتي * فتَ تزاپي  

ًَساداى )ًَساداًي كِ سردی دارًذ(* آهَسش  

هبدراى در خػَظ ضیز دّي )هبدراى بب هطكالت  

ضیز دّي، چٌذ قلَيي ٍ ..( تغذيِ ًَساداى بب   

ضكبف كب م *  پبًسوبى ًَساد بب هٌٌاَسل ٍ  

 ّوچٌیي هزاقبت اس بیوبراى بب:                       

سكتِ هغشی ،آلشايوز ٍ كبّص سطح َّضیبری   

ٍ... در سهیٌِ تغذيِ بیوبراى ) گبٍاص( ٍتعَيض لَلِ  

هعذی ، هزاقبت ّبی تٌفسي ٍ   -بیٌي

تزاكئَستَهي ،آهَسش دستابّْبی هزاقبت ّبی  

ٍيضُ )ًٍتیالتَر( ٍ تٌظین آًْب   ، سبكطي، تغییز  

ٍضعیت بیوبراى ،پیطایزی ٍهزاقبت  اس سخن ّبی  

فطبری  ، ٍهزاقبت اس كلستَهي ٍفیشيَتزاپي   

ٍحوبم بیوبر *.هزاقبت اس بیوبراى بب هطكالت  

ارتَپذی ٍضكستاي ّب،ببس كزدى گچ  ، بیوبراى  

قلبي ، بیوبراى ديببتي ،بیوبراى هشهي ٍسبلوٌذاى  

در پبسخ بِ اًتظبراات ٍ ًیبسّبی اسبسي هگزدم ٍ      

ًظبم سالهت بِ هزاقبت ّبی درهبًي ٍ پزسگتگبری   

علوي ٍ كبر آهذ در سطح جبهعِ ٍ هٌبسل ، هگزاكگش   

هطبٍرُ ٍ ارائِ هزاقبت ّبی پزستبری در هگٌگشل       

 تبسیس ٍ آهبدُ خذهت رسبًي بِ ضوب عشيشاى

 هي ببضذ.    

هزكش آهَسضي درهبًي كَثز ًیش ببعقذ قزار داد  بگب    

مزكز مزاقبت پزستاری در منزل بزرگممم مز    

آهبدُ خذهت رسبًي بِ ضوب عشيشاى هي ببضذ كگِ     

در غَرت ًیبس هذدجَيبى ٍ رضبيت آًگْگب بگِ اى        

 هزكش ارجبع دادُ خَاٌّذ ضذ .

 

 تعریف مراقبت در منزل :

عببرتست اس ارائِ خذهبت بْذاضتي ٍ درهبًي در هحل 

سًذگي بیوبراى ، كِ در ايي سیستن بگیگوگبر تگحگت        

ًظبرت پشضك ٍ پزستبر در هحل سًگذگگي خگَد اس          

 خذهبت  بْزُ هٌذ هي ضَد  .

 :فواید و هدف واحد مراقبت در منزل 

 بْبَد  كیفیت خذهبت پزستبری  .1

 كبّص دفعبت ٍ سهبى بستزی در بیوبراى هشهي   .2

 پیطایزی اس بستزی ّبی غیز ضزٍری .3

 افشايص راحتي ٍ آسبيص بیوبر   .4

 كبّص خطز ابتال بِ عفًَت ّبی بیوبرستبًي  .5

 ايوٌي بزای بیوبراى ٍ خبًَادُ ّبی آًبى  .6

 ببسگطت سزيعتز بیوبر بِ سًذگي عبدی  .7

افشايص خذهبت بِ بیوبراى سبلوٌذ ٍ ًیبسهٌذ بِ   .8
 هزاقبت طَالًي  

 
.پزستاری وظايف و خدمات ارايه در صداقت     

.خانواده و مددجو با كزدار و گفتار در صداقت   

خانواده و مددجو حزمت و اسزار  نگ داری و حفظ  

كار در انضباط و مقزرات رعايت   

.مددجو اعتقادات به احتزام   

 رضایت مىدی  مددجُیان

 فتو تراپی نوزادان 


