پدرو مادر عزیز
ضمن خوش امدگویی به شما و آرزوی سالمتی دلبندتان
از شما خانواده محترم خواهشمندیم با اجرای موارد
زیر در تسریع بهبود فرزندتان ما را یاری فرمایید.

دستان خود را با آب و صابون به خوبی
بشویید(برای شستشوی صحیح از تصاویر نصب
شده روی دیوارکمک بگیرید).

ساعت مالقات  03:51تا  01هر روز می باشد و
با توجه به شرایط فیزیکی بخش ،مالقات صرفا
جهت پدر و مادر نوزاد می باشد و سایر اقوام
محترم اجازه مالقات نخواهند داشت.
ساعت مشاوره با پزشک فوق تخصص نوزادان 9
تا00صبح هر روز(غیر از تعطیالت) و پس از
پایان ویزیت می باشد.

قبل از ورود به بخش از روکفشی و گان(لباس
یکبار مصرف)استفاده نمایید.

تاریخ دقیق ترخیص و بهبودی و طول مدت
درمان بستگی به شرایط نوزاد داشته و صرفا
توسط پزشک معالج اجازه ترخیص داده میشود

دستان خود را با ماده ضدعفونی کننده ضد عفونی
نمایید.
با هماهنگی مسئول بخش ،وارد بخش شوید.
گوشی موبایل خود را خاموش کنید.

درهنگام لمس و جابجایی نوزادتان از جابجا شدن
مسیر های متصل به نوزاد (سرم ها ،سوندها و
لوله های دستگاه تنفس) خودداری نمایید و در
صورت لزوم از پرستار مسئول کمک بخواهید.
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با توجه به شرایط نوزادان و زندگی جنینی قبل از
آن در زمان پذیرش باید گروه خونی مادر تعیین
شود.
در صورت نیاز به تزریق خون به دلبندتان باید
خون تزریق شده با خون نوزاد و مادر هماهنگ
باشد تا ایجاد مشکل ننماید در این صورت نیاز به
خون تازه مادر خواهد بود (خون تازه فقط برای
آزمایش است).
اتاق استراحت مادران در همین طبقه و روبروی
بخش می باشد ،در صورت شروع تغذیه با شیر
مادر حضور مادر در بخش الزم می باشد.
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دربدو ورود آموزشهای الزم توسط پرستار مسئول
نوزاد در آن شیفت بهه شهما داده خواههد شهد و یهک
بسته آموزشی (پمفلت)شیردهی و بسته ههای مهورد
نیاز دیگر به شما داده شهده و از شهما امضها گرفتهه
خواهد شد.

مرکز آموزشی ردمانی شهید دکتر باهنر

عنوان :

در صههورتی کههه واکسیناسههیون هپاتیههت انجههام نشههده
باشد در طول مد ت بستری واکسن هپاتیت تلقیح و
برگه تزریق واکسن در زمان ترخیص یا انتقهال از
بخش به شما داده خواهد شد حتما در نگهداری آنها
دقت فرمایید.
جهت تغذیه نوزادان از شیر دوشیده مهادر ،شهیر یها
از طریق لوله معده و یا با سهرنگ و قطهره ککهان
و کاپ (فنجان کوکک) به نوزاد داده خواهد شد.
مدارک هویتی خود و همسرتان و مهدارک بیمهه را
در اولین فرصت به منشهی بخهش تحویهل دهیهد .در
صههورتی کههه بیمههه نمههی باشههید طبههق ن ههام سههالمت،
بیمههههه سههههالمت خواهیههههد شههههد در ایههههن طههههر شههههما
%01هزینههه بیمارسههتان را پرداخههت خواهیههد کههرد
بهههرای اخهههذ اطالعهههات بیشهههتر از منشهههی بخهههش در
سههههاعات اداری و یهههها در سههههاعات غیههههر اداری از
سوپروایزر اداری بیمارستان کمک بخواهید.
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آشنایی با بخش مراقبت های ویژه نوزادان

ریاست بخش:آقای دکترعلیرضا جشنی مطلق
سرپرستار:سرکار خانم فالح
جانشین سرپرستار:سرکار خانم خوشدل

تهيه و ميظنت  :بخش NICU
آدرس  :کرج – ابتدای جاده چالوس -سه راه عظیمیه -مرکز

اترخي بازنگری :سال 5931

آموزشی درمانی شهید دکتر باهنر
تلفن 020-32100523 :

نشانی وب سایت بیمارستانhttp://bahonar.abzums.ac.ir :
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