برنامه دوره های آموزشی مرکس آموزشی درمانی صیاد شیرازی گرگان
آذر 9316
 -1در صَرت عذم ّوبٌّگی ٍ اعالع رسبًی ثِ ضزکت کٌٌذگبى ،سزپزستبرهزثَعِ هلشم ثِ پبسخگَیی ثِ دفتز پزستبری ٍ پزسٌل هیجبضذ.
 -2هسئَلیت آهَسش پزسٌل غیجت کٌٌذُ در کبرگبّْب ٍدٍرُ ّبی آهَسضی ثزًبهِ ریشی ضذُ؛ ثعْذُ سزپزستبر ثخص ٍ /احذ هزثَعِ هی ثبضذ.
 -3ثِ اعالعبت هٌذرج در ثزًبهِ آهَسضی دقیقبً تَجِ ضَد ثِ عٌَاى هثبل  :سبعت اجزا ؛ هکبى آهَسش ٍ....
 -4ایي دٍرُ ّب ثزای کلیِ پزسٌل ثزًبهِ ریشی ضذُ است ٍغیجت غیز هَجِ ثِ هٌشلِ حذف فزد اس ثزًبهِ آهَسضی خَاّذ ثَد.
 -5پزسٌل صجح کبر در صَرت حضَر دائن در هذت سهبى ثزگشاری کبرگبُ ،حق ضزکت در کبرگبُ را دارًذ؛ در غیز ایٌصَرت هسئَلیت آى ثز عْذُ
سزپزستبراى خَاّذ ثَد.
 -6حضَر پزسٌل در کبرگبُ ،فقظ عجق گزٍُ ثٌذی اعالم ضذُ ثِ سزپزستبراى خَاّذ ثَد.
 -7کبرگبّْبیی کِ دارای اسهَى پزُ تست ٍ پست تست هی ثبضذ .صذٍر گَاّی هٌَط ثِ ضزکت در آسهَى هی ثبضذ .ضوٌب آسهَى پزُ تست راس سبعت
 8ثزگشار هی گزدد ٍ پزسٌلی کِ در سبعت تعییي ضذُ در آسهَى ضزکت ًکٌٌذ حق ضزکت در کبرگبُ را ًذارًذ.
 -8ارسیبثی دٍرُ ّبی آهَسضی ثعذ اس ثزگشاری کالس آهَسضی هی ثبضذ کِ سهبى آى اس عزیق راثظ آهَسضی ثِ هسئَلیي ثخص ّب اعالم خَاّذ ضذ.
 -9سْویِ ًبّبر پزسٌل عصزکبر رٍس قجل اس کبرگبُ ثِ ٍاحذ تغذیِ اعالم ضَد.در غیز ایي صَرت ثِ پزسٌل عصزکبر ًبّبر دادُ ًوی ضَد ٍ سزپزستبر
هسئَل پبسخگَیی ثِ پزسٌل خَد هیجبضذ.
-11ثِ ًَع آهَسش در کبرگبُ تَجِ ضَد در صَرتی کِ ًَع آهَسش هذاٍم ثبضذ پزسٌل هَظف ّستٌذ حسبة آهَسش هذاٍم خَد را ضبرص ًوبیٌذ ٍ
سپس ثجت ًبم اس عزیق ایي جبًت اًجبم خَاّذ ضذ.
-11ثزای کبرگبّْبیی کِ اس 8تب  13ثزًبهِ ریشی هی ضَد ضیفت کبهل در ًظز گزفتِ ضَد ٍ سبیز کبرگبّْبیی کِ هذت سهبى کبرگبُ  2سبعت هی ثبضذ
ثزاثز سهبى کبرگبُ سبعت اضبفِ کبر در ًظز گزفتِ ضَد ٍ تَجِ ضَد پزسٌل حتوب تبیوکس را جْت تعییي سبعت حضَرٍ تبییذ حضَر ثشًٌذ ٍ در صَرت ًشدى
اًگطت غیجت در ًظز گزفتِ هی ضَد.

تبریخ بزگشاری

عنوان دوره

گزوهبنذی

نوع آهوسش

سهبن

هذرس

هکبن

گزوه اول  /حضورکلیه پزسنل
09/70/70

کنتزل عفونت

09/70/70

تزیبص

09/70/41

گشارش نویسی

جذیذالورود اس تیزهبه  09که
کبرگبه را نگذرانذه انذ الشاهی

پودهبنی

 01:11الی
03:31

خبنن لیال ضببنی

سبلن آهفی تئبتز

است.
گزوه دوم پزستبر /هبهب

پودهبنی

 01:11الی
03:31

آقبی طحبنیبن

سبلن آهفی تئبتز

گزوه اول /سوم /حضورکلیه
پزسنل جذیذالورود اس تیزهبه
 09که کبرگبه را نگذرانذه انذ

پودهبنی

 01:11الی
03:31

خبنن دکتز سبشی /آقبی
عبذالهی

سبلن آهفی تئبتز

الشاهی است.
ضزایط نگهذاری و
09/70/22

هصزف داروهبی خبظ

گزوه دوم /سوم

پودهبنی

و پزخطز

 01:11الی
03:31

خبنن دکتز هقصودلو

سبلن آهفی تئبتز

پزسنل اداری /گزوه سوم
بخطهب /حضورکلیه پزسنل
09/70/22

احیبی قلبی ریوی

09/70/27

NIDCAPP

جذیذالورود اس تیزهبه  09که

پودهبنی

 0:11الی 03:11

اورصانس 001

سبلن آهفی تئبتز

کبرگبه را نگذرانذه انذ الشاهی
است.
اختصبصی بخص /NICU
نوسادان

پودهبنی

 0:11الی 03:11

خبنن اکبزی

سبلن آهفی تئبتز

