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 1  استفاده ازجسوات مخصوص افراد ثبت نامی فرهنگ گستر نخبگان بوده و هر گونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد.

 

 افراد تین جراحی

 هقذهِ:

ٞش اسبق ػّٕی داسای خظ ٔـی ٞب ٚ اكَٛ خبف ثٛدٜ وٝ ثبیذ سٕبْ دشػُٙ اص آٖ آٌبٞی داؿشٝ ٚ دلیمبً ثٝ خبعش 

ٞیچٍٛ٘ٝ الذأی خالف لٛا٘یٗ ٚ ٔمشسار دیؾ ثیٙی ؿذٜ كٛسر ٍ٘یشد. دس ٔحیظ اسبق ػُٕ ٞش یه اص ثؼذبس٘ذ سب 

افشاد داسای ٚظبیف ٔـخلی ٞؼشٙذ وٝ دس حیٗ خشاحی ٔٛظف ثٝ ا٘دبْ آٖ ٔی ثبؿٙذ ٚ دس ٔدٕٛع سیٓ خشاحی سا 

 سـىیُ ٔی دٞٙذ.

 ؿٛ٘ذ:افشاد سیٓ خشاحی ثش حؼت ٘ٛع ػّٕىشد خٛد ثٝ ؿشح صیش سمؼیٓ ٔی 

 ُافشاد اػششی 

a) خشاح 

b) دػشیبس خشاح 

c) دشػشبس 

 ُافشاد غیشاػششی 

a) دشػشبس ػیشوٛالس 

b) اػضبی سیٓ ثیٟٛؿی 

c)  ػبیش افشاد سیٓ خشاحی وٝ ٕٔىٗ اػز ؿبُٔ سىٙؼیٗ ٞبی سادیِٛٛطی، سىٙؼیٗ ٞبی ثیٛٔذیىبَ ٚ ػبیش

 افشادی وٝ خٟز ٘لت ٚ وٙششَ ٚػبیُ خشاحی فؼبِیز ٔی وٙٙذ.

 ٍظایف افراد غیراستریل 

 حفظ ٔحیغی وبٔالً اػششیُ دس حیٗ خشاحی -1

 ٔشالجز ٔؼشمیٓ اص ثیٕبساٖ -2

 دس دػششع لشاس دادٖ ٚػبیُ ٔٛسد٘یبص ٌشٜٚ اػششیُ -3

 ٍیژگی ّای دستیار غیرپسشک 

 سٛا٘بیی ایفبی ٘مؾ دشػشبس اػىشاة ٚ ػیشوٛالس -1

 ٟٔبسر وبفی دس اكَٛ اػششیّیشٝ ٚ ضذػفٛ٘ی -2

 ، آ٘بسٛٔی، اِشیبْ صخٓداسا ثٛدٖ ػّٓ وبفی دس صٔیٙٝ ٞبی فیضیِٛٛطی -3

 اػشفبدٜ كحیح اص اثضاسٞبی خشاحی ٚ ٟٔیب وشدٖ ٔحیظ ػُٕ ثٝ ثبالسشیٗ ؿىُ خٟز ػِٟٛز خشاحی -4
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 سیٛی –ٌزسا٘ذٖ دٚسٜ آٔٛصؿی احیبی لّجی  -5

 ػبصٌبسی ثب ػبیش اػضبی سیٓ خشاحی -6

 ٍظایف پرستار اسکراب 

ػبیز سىٙیه ٞبی ضذػفٛ٘ی ٚ اػششیُ سا حفظ ایٕٙی ٚ فشاٞٓ وشدٖ ؿشایظ اػششیُ حیٗ ػُٕ خشاحی ٚ ٕٞچٙیٗ س

 ثش ػٟذٜ داسد.

 ٍظایف پرستار سیرکَالر 

 دشػشبس ػیشوٛالس ثٝ ػٙٛاٖ حبٔی دس ثشآٚسدٜ وشدٖ ٘یبصٞبی خؼٕی ٚ سٚا٘ی ثیٕبس ایفبی ٘مؾ ٔی وٙذ. -1

 وٙششَ ٚ ٕٞبٍٞٙی ٕٞٝ فؼبِیز ٞبی حیٗ ػُٕ خشاحی -2

 أش یبدٌیشی ػبصٔبٖ دٞی دا٘ـدٛیبٖ دس حیٗ ػُٕ ٚ سإٞٙبی آ٘بٖ دس -3

 ایدبد ٚ حفظ ٔحیغی أٗ ٚ ساحز ثشای ثیٕبساٖ اص عشیك اخشای اكَٛ اػششیّیضاػیٖٛ ٚ ضذػفٛ٘ی -4

 وٕه ثٝ اػضبی سیٓ خشاحی دس كٛسر ٘یبص -5

ؿٙبػبیی ٚ سـخیق ٞشٌٛ٘ٝ خغش ثبِمٜٛ ٔحیغی ٚ یب ٔٛلؼیز سٙؾ صا دس اسسجبط ثب ثیٕبس یب اػضبی سیٓ  -6

 خشاحی
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 فصل دٍم

 راحی هحیط اتاق عولط

 هقذهِ:

ػبخشٕبٖ اسبق ػُٕ ثبیذ ثٝ ؿىّی عشاحی ؿٛد وٝ دشػُٙ اسبق ػُٕ ثٝ ساحشی دس آٖ سفز ٚ آٔذ وٙذ ٚ ٚظبیف خٛد 

 سا ثٝ ٘حٛ ٔغّٛة ا٘دبْ دٞٙذ.

 هحل اتاق عول 

سادیِٛٛطی  اسبق ػُٕ ثبیذ دس ٔحّی ػبخشٝ ؿٛد وٝ ثٝ ثخؾ ٞبی خشاحی، خذٔبر، اسبق اػششیّیضاػیٖٛ، دبسِٛٛطی ٚ

٘ضدیه ثبؿذ. اسبق ػُٕ ٔؼٕٛالً دس عجمبر دبییٗ ٚ فبلذ دٙدشٜ ػبخشٝ ٔی ؿٛد ثٝ ػّز سفز ٚ آٔذ وٓ سش دس عجمبر 

 ٕٞىف ٚ ثٝ ٔٙظٛس خٌّٛیشی اص ػفٛ٘ز ٞب ٘یبصی ثٝ ػبخز اسبق ػُٕ دس عجمبر فٛلب٘ی ٕ٘ی ثبؿذ.

 اصَل طراحی در اتاق عول 

ی اص ایدبد ػفٛ٘ز دس ٔحُ صخٓ خشاحی اص ٔؼبئُ ٟٕٔی اػز وٝ دس وٙششَ ٔحیظ اسبق ػُٕ ثٝ ٔٙظٛس خٌّٛیش

 عشاحی اسبق ػُٕ ثبیذ دس ٘ظشٌشفشٝ ؿٛد. 

 دٚ اكُ ٟٔٓ وٝ دس عشاحی اسبق ػُٕ ثبیذ دس ٘ظش ٌشفشٝ ؿٛد:

 خٌّٛیشی اص ٚسٚد آِٛدٌی اص خبسج اسبق ػُٕ ثٝ داخُ اسبق ػُٕ اص عشیك سفز ٚ آٔذٞبی ٔحؼٛع -1

 ٕیض ٚ آِٛدٜ اص یىذیٍش خذا وشدٖ لؼٕز ٞبی س-2

 ٔـخق ٔی ؿٛ٘ذ.(« لؼٕز ٔحذٚد ؿذٜ»)لؼٕز ٞبی سٕیض ٔؼٕٛالً ثٝ ػٙٛاٖ 

 

 رحْای اتاق عولط 

 اغّت اسبق ٞبی ػُٕ دس عشح ٞبی صیش ػبخشٝ ٔی ؿٛ٘ذ:

 عشح ساٞشٚی ٔشوضی یب عشح ٞشُ -1
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 عشح ٞؼشٝ ٔشوضی یب عشح ٞؼشٝ دبن -2

 (1بسٜ عشح سشویت ٞؼشٝ ٔشوضی ٚ ساٞشٚی ٔحیغی)سلٛیش ؿٕ -3

 (2عشح سشویجی یب خٛؿٝ ای)سلٛیش ؿٕبسٜ  -4

ٞش وذاْ اص ایٗ عشح ٞب ٔضایب ٚ ٔؼبیت خبف خٛد سا داس٘ذ. ٔثالً اٌش فبكّٝ ساٞشٚٞب ٘ؼجز ثٝ لؼٕز ٞبی دیٍش خیّی 

اٌش فضبی  صیبد ثبؿذ ٚ یب اٌش ساثغٝ غیشٔٙغمی ثیٗ فضبی اسبق ػُٕ ٚ ػّٕىشد دشػُٙ ٚخٛد داؿشٝ ثبؿذ ٚ یب ایٙىٝ

 وبفی خٟز ا٘جبس ٚ خبثدبیی ٚػبیُ خٛد ٘ذاؿشٝ ثبؿذ، سا٘ذٔبٖ وبس دس اسبق ػُٕ وبٞؾ ٔی یبثذ.

 ٔحیظ اسبق ػُٕ ثش حؼت فؼبِیز ٞبیی وٝ دس آٖ ا٘دبْ ٔی ؿٛد ثٝ ػٝ ثخؾ سمؼیٓ ٔی ؿٛد:

 بخش غیرهوٌَعِ -1

وٙششَ ثیٕبس  اسبقِی ٔب٘ؼی ٘ذاسد. ٔب٘ٙذثخؾ ٚسٚد ٚ خشٚج اسبق ػُٕ ٔحؼٛة ؿذٜ ٚ ٚسٚد ثٝ آٖ ثب ِجبع ٞبی ٔؼٕٛ

 لجُ اص ػُٕ خشاحی، اسبق سخشىٗ دشػُٙ ٚ ٔٙغمٝ ی وٙششَ ٔشوضی سفز آٔذٞب.

 بخش ًیوِ هوٌَعِ -2

فمظ افشادی وٝ ِجبع ٚ والٜ ٔخلٛف اسبق ػُٕ سا دٛؿیذٜ ا٘ذ اخبصٜ ٚسٚد ثٝ ایٗ لؼٕز سا داس٘ذ. ثیٕبس سٛػظ 

ذٖ والٜ دس ایٗ لؼٕز ٔٙشمُ ٔی ؿٛد. اسبق وٙفشا٘غ دس لؼٕز ٘یٕٝ ٕٔٙٛػٝ لشاس ثشا٘ىبسد یب ٚیّچش سٕیض ٚ ثب دٛؿی

 داسد.

 بخش هوٌَعِ -3

ثؼشٗ ٔبػه كٛسر دس ایٗ ثخؾ اِضأی اػز. ایٗ ثخؾ ؿبُٔ ٔحُ ٞبی اػىشاة خٟز خشاحی، اسبق ٞبی ٘یٕٝ 

 اػششیُ ٚ یب ثخؾ سٕیض ٔشوضی اػز وٝ ٚػبیُ ثذٖٚ دٛؿؾ سا دس آ٘دب اػششیُ وٙٙذ.

 فضا/رفت ٍ آهذ در اتاق عول

فضبیی وٝ ثٝ ٞش اسبق ػُٕ اخشلبف دادٜ ٔی ؿٛد ثبیذ ٔشٙبػت ثب فؼبِیشٟبیی ثبؿذ وٝ دس آٖ ا٘دبْ ٔی ؿٛد. فضبی 

اسبق ػُٕ ثبیذ ثٝ ا٘ذاصٜ وبفی ثضسي ثبؿذ سب ثشٛاٖ وبسٞب سا ثٝ ساحشی ٚ دسػز ا٘دبْ داد. فضبی اسبق ػُٕ ٘جبیذ ا٘مذس 

وٙذی حشوز ثیٕبساٖ، دشػُٙ ٚ سدٟیضار ؿٛد، ثبیذ دیؾ ثیٙی ٞبی الصْ خٟز وٙششَ  وٛچه ثبؿذ وٝ ٔٛخت
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سفز ٚ آٔذ كٛسر ٌیشد. دس عشاحی اسبق ػُٕ ثبیذ اٍِٛٞبی سفز ٚ آٔذ دس آٖ ٔـخق ؿٛد. وّیٝ افشادی وٝ دس 

 اسبق ػُٕ وبس ٔی وٙٙذ ثبیذ ِجبع ٞبی ٔخلٛف اسبق ػُٕ سا ثذٛؿٙذ.

 هحل ٍرٍد/خرٍج

شػُٙ اسبق ػُٕ اص عشیك ثخؾ ٚسٚدی ٚ خشٚخی ٚاسد لؼٕز ٘یٕٝ ٕٔٙٛػٝ ٚ ٕٔٙٛػٝ اسبق ػُٕ ٔی ثیٕبساٖ ٚ د

 ؿٛ٘ذ.

 اتاق تعَیض لباس/ استراحت

ثبیذ اسبق ٞبیی خٟز سؼٛیض ِجبع دشػُٙ صٖ ٚ ٔشد ثٝ عٛس خذاٌب٘ٝ دس اسبق ػُٕ ٚخٛد داؿشٝ ثبؿذ سب دشػُٙ اسبق 

ٞبی ٔؼِٕٛی خٛد سا دسآٚسدٜ ٚ ِجبع ٞبی اسبق ػُٕ سا ثذٛؿٙذ. ػُٕ لجُ اص ٚسٚد ثٝ ثخؾ ٘یٕٝ ٕٔٙٛػٝ ِجبع 

ٕٞچٙیٗ دس ایٗ اسبق ٞب ثبیذ وٕذٞبی ٔٙبػجی خٟز لشاس دادٖ ِجبع ٞبٚ ِٛاصْ ؿخلی سؼجیٝ ؿذٜ ثبؿذ. دیٛاسٞبی 

آسأی  اسبق اػششاحز ثبیذ سٍ٘ی خزاة ٚ صیجب داؿشٝ ثبؿذ ٚ یب ایٙىٝ ثب سشویجی اص سً٘ ٞب ٘مبؿی ؿذٜ ثبؿذ سب فضبی

سا ثشای اػششاحز دشػُٙ ایدبد ٕ٘بیذ. ایٗ اسبق ثبیذ دٙدشٜ ای ثٝ عشف ثیشٖٚ داؿشٝ ثبؿذ سب ٔٙبظش ثیشٖٚ لبثُ سٚیز 

 ثبؿٙذ. ٞٓ چٙیٗ ثبیذ أىب٘بسی اص لجیُ سّفٗ دس ایٗ اسبق ٔٛخٛد ثبؿذ.

 هحل ًگْذاری بیواراى قبل از عول

ی ثیٕبسا٘ی وٝ دس ا٘شظبس ػُٕ خشاحی ٞؼشٙذ، سؼجیٝ ؿٛد. سب ایٗ دس اسبق ػُٕ ثبیذ یه اسبق ٚ یب ٔحّی خٟز ٍٟ٘ذاس

ثیٕبساٖ اضغشاة ٚ اػششع وٕششی سا احؼبع ٕ٘بیٙذ. ساٞشٚی خبسخی اسبق ػُٕ ٔؼٕٛالً ٔحُ ٔٙبػجی خٟز ایٗ 

وبس ٘یؼز ٚ ثبیذ ٔحُ ٔٙبػجی ا٘شخبة ؿٛد سب آسأؾ ثیٕبساٖ ثٝ عٛس وبُٔ حفظ ؿٛد. سشاؿیذٖ ٔٛٞب،ٌشفشٗ یه 

 سیذی، ٌزاؿشٗ ػٛ٘ذ ادساسی ٚ یب ٌزاؿشٗ ػٛ٘ذ داخُ ٔؼذی ٕٔىٗ اػز دس ایٗ ٔحُ ا٘دبْ ؿٛد.سي ٚ

ا٘دبْ ایٗ دشٚػیدشٞب ثٝ ٘ٛس وبفی احشیبج داس٘ذ ٚ دس ٔحُ ٍٟ٘ذاسی ثیٕبساٖ لجُ اص ػُٕ ثبیذ اوؼیظٖ، دػشٍبٜ 

 سیٛی ٔٛخٛد ثبؿذ. –ػبوـٗ، دػشٍبٜ ٔب٘یشٛس لّجی ٚ ٚػبیُ احیبی لّجی 
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 رل قبل از عولهحل کٌت

ثبیذ دس لؼٕز غیشٕٔٙٛػٝ اسبق ٞبی عشاحی ؿٛ٘ذ سب ثیٕبساٖ ِجبع ٞبی ٔؼِٕٛی خٛد سا دس آ٘دب دسآٚسدٜ ٚ ٌبٖ 

ثذٛؿٙذ. ایٗ لؼٕز ثبیذ خّٛر ثبؿذ ٚ دس آٖ وٕذٞبیی خٟز ٍٟ٘ذاسی ِجبع ثیٕبساٖ لشاس داؿشٝ ثبؿذ. دوٛساػیٖٛ 

س آ٘دب احؼبع آسأؾ ٚ أٙیز ٕ٘بیذ. دس ایٗ ٔحُ ثبیذ أىب٘بر ایٗ ٔحُ ثبیذ عٛسی عشاحی ؿذٜ ثبؿذ وٝ ثیٕبس د

 دػشـٛیی ٘یض ٔٛخٛد ثبؿذ.

 بخش هراقبت ّای پس از بیَْشی

ایٗ ثخؾ ٕٔىٗ اػز دس خبسج اص اسبق ػُٕ یب دس ٘ضدیه آٖ لشاس داؿشٝ ثبؿذ. ثٙبثشایٗ ٕٔىٗ اػز ثب ثخؾ 

جبط داؿشٝ ثبؿذ. دس عشاحی ثیٕبسػشبٖ ثبیذ اسبلی خٟز غیشٕٔٙٛػٝ اص عشیك ثخؾ ٘یٕٝ ٕٔٙٛػٝ ٚ ساٞشٚی خبسخی اسس

 خب٘ٛادٜ ثیٕبس دس ٘ظش ٌشفشٝ ؿٛد، ٔؼٕٛالً ایٗ اسبق دس خبسج اسبق ػُٕ ٚ ٘ضدیه اسبق سیىبٚسی لشاس ٔی ٌیشد.

 اتاق بیَْشی

ع خشاحی ثؼضی اص ثیٕبسػشبٟ٘ب دس وٙبس اسبق ػُٕ، اسبلی خٟز اِمبء ثیٟٛؿی داس٘ذ وٝ ٔشخلق ثیٟٛؿی لجُ اص ؿشٚ

 ثیٕبس سا دس آ٘چب دزیشؽ ٔی وٙذ. ٌشفشٗ خظ داخُ ٚسیذی ٚ ثیٟٛؿی ٘بحیٝ ای ٕٔىٗ اػز دس ایٗ اسبق ا٘دبْ ؿٛد.

 هیس کٌترل هرکسی

اص یه ٔٙغمٝ ٔشوضی وٝ ٔؼٕٛالً دس ثخؾ غیشٕٔٙٛػٝ لشاس داسد سفز ٚ آٔذ افشاد ثٝ اسبق ػُٕ وٙششَ ٔی ؿٛد. 

ٝ، سفز ٚ آٔذٞب سا وٙششَ ٔی وٙذ. دس ایٗ ٔحُ یه دسة ٔشحشن دٙدشٜ ٔؼئَٛ دزیشؽ وٝ دـز ٔیض وٙششَ ٘ـؼش

داس ٚخٛد داسد وٝ ٔی سٛاٖ اص ٚاسد ؿذٖ افشاد ػبدی خٌّٛیشی ٕ٘ٛد. ٕٔىٗ اػز ثیٕبسػشبٖ داسای یه ٔٛدْ ثبؿذ 

ٕ٘بیٙذ.  وٝ ثٝ خشاحبٖ اخبصٜ ٔی دٞذ سب ِیؼز خشاحی ٞبی خٛد سا ٔؼشمیٕبً اص ٔغت ٚاسد ثش٘بٔٝ خشاحی ثیٕبسػشبٖ

اعالػبر دضؿىی ثیٕبس سا ٔی سٛاٖ سٛػظ وبٔذیٛسش ثجز ٕ٘ٛد سب دس ٔٛالغ ِضْٚ آٟ٘ب سا اص ثب٘ه اعالػبسی دسآٚسد. 

ثبیذ یه دػشٍبٜ فىغ دس اسبق ػُٕ ٔٛخٛد ثبؿذ سب دس ٔٛالغ ضشٚسی خشاح ثشٛا٘ذ دػشٛسار دسٔب٘ی الصْ سا اص 

بی أٙیشی سٛػظ دشػُٙ ثیٕبسػشبٖ اداسی ا٘دبْ ٔی ؿٛد. ثشخی ٔغت خٛد ثشای ثیٕبساٖ فىغ ٕ٘بیذ. وٙششَ ػیؼشٓ ٞ
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اص ثیٕبسػشبٖ ٞب اص ػیؼشٓ آطیش خغش، دٚسثیٗ ٞبی ٔذاسثؼشٝ ٚ ٚػبیُ وـف فّض ثشخٛسداس ٞؼشٙذ سب اص خشاثىبسی 

 افشاد ٔضاحٓ خٌّٛیشی ٕ٘بیٙذ.

 اتاق کٌفراًس / کالس درس

اسبق ػُٕ لشاس داسد اص ایٗ ٔحُ خٟز آٔٛصؽ دشػُٙ  یه اسبق وٙفشا٘غ یب والع دسع دس لؼٕز ٘یٕٝ ٕٔٙٛػٝ

اسبق ػُٕ اػشفبدٜ ٔی ؿٛد. ثبیذ یه سّٛیضیٖٛ ٔذاس ثؼشٝ، ضجظ كٛر ٚ ٚیذئٛ خٟز ٔغبِؼٝ دشػُٙ دس ایٗ اسبق 

 ٚخٛد داؿشٝ ثبؿذ. ٞٓ چٙیٗ ٕٔىٗ اػز ایٗ اسبق ٔدٟض ثٝ یه وشبثخب٘ٝ ٘یض ثبؿذ.

 اتاق شستشَ/ اًبار ٍسایل

اػششیُ ٚ سٕیض ثبیذ خذای اص ٚػبیُ وثیف ٚ آِٛدٜ ٍٟ٘ذاسی ؿٛ٘ذ. اٌش اسبق ػُٕ یه ٔحیظ سٕیض ٚػبیُ ٚ ِٛاصْ 

اػز دغ ٘جبیذ ٚػبیُ آِٛدٜ سا دس آ٘دب ٍٟ٘ذاسی ٕ٘ٛد ثّىٝ ایٗ ٚػبیُ ثبیذ ثٝ اسبلی وٝ ٚػبیُ آِٛدٜ سٕیض ٔی 

ٖ ٚػبیُ ٔخشّف سا دس آ٘دب سٕیض ٚ ؿٛ٘ذ، ثشدٜ ؿذٜ ٚ ػذغ ا٘جبس ؿٛ٘ذ. ایٗ اسبق ثبیذ عٛسی عشاحی ؿٛد وٝ ثشٛا

 ٍٟ٘ذاسی ٕ٘ٛد.

 اتاق شستي دستْا

دس وٙبس ٞش اسبق ػُٕ ثبیذ اسبلی خٟز ؿؼشٗ دػشٟب ٚ ثبصٚٞب لجُ اص ا٘دبْ خشاحی ٚخٛد داؿشٝ ثبؿذ. سیخشٗ آة ثش 

وٝ  سٚی صٔیٗ دس ٍٞٙبْ ؿؼشٗ دػشٟب ثؼیبس خغش٘بن اػز، خلٛكبً اٌش ٔحُ ؿؼشٗ دػشٟب ٔدبٚس ساٞشٚیی ثبؿذ

 سفز ٚ آٔذ دس آٖ كٛسر ٔی ٌیشد. اسبق ؿؼشٗ دػشٟب خضء لؼٕز ٕٔٙٛػٝ اسبق ػُٕ ٔی ثبؿذ.

 اتاق ًگْذاری ٍسایل بیَْشی

دس اسبق ػُٕ ثبیذ ٔحّی خٟز ٍٟ٘ذاسی ٚػبیُ ثیٟٛؿی ٚخٛد داؿشٝ ثبؿذ. وذؼَٛ ٌبصٞبی ثیٟٛؿی ثبیذ دس ٔحّی 

ثبیذ ِٛاصْ آِٛدٜ ثیٟٛؿی وٝ لبثُ اػشفبدٜ ٔدذد ٞؼشٙذ، سٕیض  لشاس ٌیش٘ذ وٝ سٟٛیٝ ٔٙبػجی داؿشٝ ثبؿذ. دس ایٗ ٔحُ

ؿٛ٘ذ سب ٔدذداً ٔٛسد اػشفبدٜ لشاس ٌیش٘ذ. دس ایٗ اسبق ٚػبیُ وثیف ثبیذ خذای اص ٚػبیُ سٕیض ٍٟ٘ذاسی ؿٛ٘ذ، اِجشٝ 

 داسٚٞب ٚ ٔٛاد ثیٟٛؿی ٘یض دس ایٗ اسبق ٍٟ٘ذاسی ٔی ؿٛ٘ذ.
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 اتاق ًگْذاری لَازم استریل

ق ٞبی ػُٕ دبسچٝ ٞب، ٌبصٞب، دػشىؾ ٞب، ٌبٖ ٞب ٚ ػبیش ٚػبیُ اػششیُ سا دس یىی اص اسبق ٞب ٍٟ٘ذاسی دس اوثش اسب

ٔی وٙٙذ. ثبیذ دس ایٗ اسبق ثٝ ا٘ذاصٜ وبفی لفؼٝ خٟز لشاس دادٖ ٚػبیُ ٚخٛد داؿشٝ ثبؿذ. ٚػبیُ وٛچه ثبیذ داخُ 

ثبؿذ، اِجشٝ اٌش اسبق  CSRبق ا٘جبس ٚػبیُ ثبیذ ٘ضدیه خؼجٝ یب ثیٗ ٚػبیُ دیٍش لشاس ٌیش٘ذ سب ثش سٚی صٔیٗ ٘یفشٙذ. اس

CSR  دس داخُ اسبق ػُٕ لشاس داؿشٝ ثبؿذ. الصْ ثٝ روش اػز وٝ اسبقCSR  ثبیذ دس ٔحّی ثبؿذ وٝ سفز ٚ آٔذ دس

 آ٘دب وٓ ثبؿذ.

 22سب  18ٗ دسكذ ٚ ٔیضاٖ حشاسر ثیٗ اسبق ثبیذ ثی 60سب  30ٔیضاٖ سعٛثز اسبق ٍٟ٘ذاسی ٚػبیُ اػششیُ ثبیذ ثیٗ 

ثبس دس ٞش ػبػز سٟٛیٝ  10دسخٝ فبسٟ٘بیز( ثبؿذ. سٛكیٝ ٔی ؿٛد ٞٛای ایٗ اسبق ثٝ ٔیضاٖ  72سب  65دسخٝ ػب٘شیٍشاد)

 ؿٛد.

 سیستن حول ٍسایل باترالی

ثیٕبسػشبٖ ٞب ػیؼشٕی سا ثشای حُٕ ٚػبیُ ثبسشاِی عشاحی ٕ٘ٛد٘ذ. دس ایٗ ػیؼشٓ ٚػبیُ  1960دس اٚاػظ دٞٝ 

ػُٕ دس خبسج اص اسبق ػُٕ ثش سٚی سشاِی لشاس ٌشفشٝ، ػذغ ثٝ اسبق ػُٕ حُٕ ٔی ؿٛ٘ذ. ٔٛسد٘یبص اسبق 

آػب٘ؼٛسٞبی سٕیض ٚ آِٛدٜ دس دٚ لؼٕز عشاحی ؿذ٘ذ. سشاِی ٞبی سٕیض، ٚػبیُ ٔٛسد٘یبص ٞش خشاحی سا ثٝ ٔحُ 

حُ ٍٟ٘ذاسی ٚػبیُ ٍٟ٘ذاسی ٚػبیُ سٕیض دس اسبق ػُٕ سحٛیُ ٔی دٞٙذ ٚ دغ اص اػشفبدٜ اص ایٗ ٚػبیُ سا ثٝ ٔ

آِٛدٜ خٟز سٕیض وشدٖ ٔٙشمُ ٔی وٙٙذ. ثؼضی اص ایٗ سشاِی ٞب ثٝ خبی ٔیض ٚػبیُ خشاحی دس عَٛ خشاحی ٔٛسد 

 اػشفبدٜ لشاس ٔی ٌیش٘ذ.

ٞش سشاِی ثبیذ ثٝ ا٘ذاصٜ وبفی ثضسي ثبؿذ سب ثشٛاٖ ٚػبیُ اػششیُ ٚ غیشاػششیُ سا ثش سٚی آٖ لشاس داد. ثشای ایٙىٝ ایٗ 

عٛس ٔٛثش وبس خٛد سا ا٘دبْ دٞذ ثبیذ اسسجبط ٔٙبػجی ثیٗ اػشبف اسبق ػُٕ ٚ ٔؼئَٛ ثخؾ اػششیُ وشدٖ  ػیؼشٓ ثٝ

 ٚخٛد داؿشٝ ثبؿذ. (CSR)ٚػبیُ 
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 ٞش اسبلی وٝ ػُٕ خشاحی دس آٖ ا٘دبْ ٔی ؿٛد، خض لؼٕز ٕٔٙٛػٝ اسبق ػُٕ ٔحؼٛة ٔی ؿٛد.

 اًذازُ اتاق عول 

ٔشش ٚ ثشای خشاحی لّت، خشاحی سٛٔٛسٞب ٚ  37ؼی ٚ ا٘دبْ ا٘ذٚػىٛدی حذٚد اٚسطا٘ا٘ذاصٜ اسبق ػُٕ خٟز اػٕبَ 

ٔشش اػز ثؼضی اص اسبق ٞبی ػُٕ ٘یض خٟز ا٘دبْ ثشخی اص دشٚػیدشٞب، اص لجیُ  60اػٕبَ خشاحی ثضسي حذٚد 

 ا٘ذٚػىٛدی دػشٍبٜ ٌٛاسؽ، ٔغبِؼبر سادیِٛٛطیه ٚ ... عشاحی ؿذٜ ا٘ذ.

 اتاق ساب استریل 

بس اسبق ػُٕ لشاس داسد ٚ خٟز اػششیُ ٚ ضذػفٛ٘ی وشدٖ ٚػبیُ وبسثشد داسد. دس داخُ ایٗ اسبق ایٗ اسبق دس وٙ

ظشف ٞبی ضذػفٛ٘ی وشدٖ ٚػبیُ، دػشٍبٜ اػششیُ وٙٙذٜ سٛػظ ثخبس، یب دػشٍبٜ ؿؼشـٛ دٞٙذٜ/ اػششیُ وٙٙذٜ لشاس 

 داسد.

 هسایای ٍجَد اتاق ساب استریل 

 كشفٝ خٛیی دس ٚلز ػُٕ خشاحی -1

 ا٘شظبس خٟز اػششیُ ؿذٖ ٚػبیُ وبٞؾ صٔبٖ -2

 وبٞؾ ٔذر صٔبٖ ثیٟٛؿی -3

 وبٞؾ سٕبع ػیشوٛالس ثب ثیشٖٚ اص اسبق ػُٕ -4

 دلز ثیـشش دس ٍٟ٘ذاسی ٚ ضذػفٛ٘ی ٚػبیُ ظشیف -5

ٕٞچٙیٗ ٚخٛد دػشٍبٜ ٌشْ وٙٙذٜ ٔحَّٛ ٞب، وبثیٙز خٟز ٍٟ٘ذاسی ٚػبیُ ٚ یخچبَ ثشای ٍٟ٘ذاسی  -6

 آٖ ٔی ثبؿذ. خٖٛ ٚ داسٚٞب دس ایٗ اسبق اص خّٕٝ ٔضایبی

 درّای اتاق عول 

دسٞبی اسبق ػُٕ ثٟشش اػز اص ٘ٛع سبة داس ثبؿٙذ)ثب ا٘ذوی فـبس ثبص ٚ ثؼشٝ ؿٛ٘ذ( دسٞب دس ٍٞٙبْ ثبص ؿذٖ ٘جبیذ ثٝ 

 دیٛاس ثشخٛسد وٙٙذ.

 ٘جبیذ دس ٍٞٙبْ ػُٕ خشاحی ٚ یب ثیٗ دٚ ػُٕ خشاحی دسٞبی اسبق ػُٕ ثبص ثٕب٘ٙذ.
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خُ اسبق ػُٕ ٚ ساٞشٚی اسبق ػُٕ سا وٝ حبٚی ٔیىشٚاسٌب٘یؼٓ ٞبی صیبدی اػز دسٞبی ثؼشٝ ٔخّٛط ؿذٖ ٞٛای دا

سا وبٞؾ ٔی دٞذ. ثبص ثٛدٖ دسٞبی اسبق ػُٕ ثبػث وبٞؾ فـبس داخُ اسبق ٘ؼجز ثٝ ثیشٖٚ ٚ ٚسٚد ٞٛای حبٚی 

 ٔیىشٚاسٌب٘یؼٓ ٞب ثٝ داخُ اسبق ػُٕ ٔی ؿٛد.

 دیَارّا ٍ سقف اتاق عول 

یذ ػفز، ضذآة، ضذحشیك، ضذِه، ثذٖٚ دسص ٚ ثذٖٚ ا٘ؼىبع ثٛدٜ ٚ ثٝ ساحشی ػمف ٚ دیٛاسٞبی اسبق ػُٕ ثب

ٔشش ٔیجبؿذ. اِجشٝ ایٗ اسسفبع ثؼشٍی داسد ثٝ سؼذاد ٚ ٘ٛع اثضاسی  3لبثُ سٕیض ؿذٖ ثبؿذ. فبكّٝ وف سب ػمف حذالُ 

سب ثٝ آػب٘ی سٕیض  دیٛاسٞب سٛػظ ٔٛاد ٚیٙیّی ػفز ٚ ٔحىٓ دٛؿب٘ذٜ ٔی ؿٛ٘ذ وٝ ثٝ ػمف اسبق ػُٕ ٔشلُ ٔی ؿٛد.

ؿذٜ ٚ دس ػیٗ حبَ ٔمبْٚ ثبؿٙذ، دسصٞب ٘یض سٛػظ ٔٛاد دالػشیىی دش ٔی ؿٛ٘ذ. اٌش دیٛاسٞب ٚ ػمف اص خٙغ 

ٔٛصائیه ثبؿٙذ، ٕٔىٗ اػز سشن ثخٛس٘ذ ٚ یب ثـىٙٙذ. اص دٛؿؾ ٞبی اػشیّی ٔی سٛاٖ دس ٌٛؿٝ دیٛاسٞب خٟز 

 اص دیٛاسٞب ٚ ػمف خٟز آٚیضاٖ وشدٖ ٚػبیُ ٚ سدٟیضار خٌّٛیشی اص آػیت ٞبی دیٛاسٞب اػشفبدٜ ٕ٘ٛد. ٔؼٕٛالً

خشی، ٛػشٔخشّف اػشفبدٜ ٔی ؿٛد. ٕٔىٗ اػز اص ػمف خٟز آٚیضاٖ وشدٖ ٔیىشٚػىٛح خشاحی، ٚػبیُ وشای

ٚػبیُ ػىؼجشداسی، كفحٝ ٕ٘بیـٍش اِىششٚ٘یىی، سّٛیضیٖٛ ٞبی ٔذاس ثؼشٝ، دٚسثیٗ ٞب ٚ ا٘ٛاع ٔخشّفی اص لالثٟب، ٔیّٝ 

ٝ ٞب اػشفبدٜ ؿٛد. سٛكیٝ ٔی ؿٛد وٝ لالثٟب ثش سٚی دسصٞب ٚ سشوٟبی ػمف آٚیضاٖ ٘ـٛ٘ذ، صیشا خغش سیخشٗ ٞب ٚ ِِٛ

 ٌشد ٚ غجبس آِٛدٜ ٚ ٔیىشٚاسٌب٘یؼٓ ٞب دس ٞش ثبس سىبٖ دادٖ لالثٟب ٚخٛد داسد.

 کف اتاق عول

ػبیُ ٚ دشػُٙ اسبق ػُٕ دٚس ٔی دس ٌزؿشٝ وف اسبق ٞبی ػُٕ سب ا٘ذاصٜ ای سػب٘ب ثٛد وٝ اِىششیؼیشٝ ػبوٗ سا اص ٚ

وشد أب آ٘مذس سػب٘ب ٘جٛد وٝ اص ثشٚص ؿٛن ثٝ دشػُٙ یب ایدبد ا٘فدبس ٌبصٞبی ثیٟٛؿی لبثُ اؿشغبَ خٌّٛیشی وٙذ. 

سػب٘بیی وف اسبق ػُٕ، دیٍش یه ٍ٘شا٘ی ٟٔٓ دس اسبق ػُٕ ثٝ ؿٕبس ٕ٘ی آیذ. صیشا دیٍش اص ٌبصٞبی ثیٟٛؿی لبثُ 

ؿٛد. وف اسبق ػُٕ ثب دٛؿؾ ٞبیی اص خٙغ ِیِٙٛیْٛ، آػفبِز ٚ ٔٛصائیه ٞبی آخشی  اؿشغبَ وٕشش اػشفبدٜ ٔی

دٛؿب٘ذٜ ٔی ؿٛد. ثیـششیٗ وف دٛؿـٟبیی وٝ ثشای وف اسبق ػُٕ ثٝ وبس ٔی سٚ٘ذ اص خٙغ ٚیٙیُ ثذٖٚ دسص 

 ٞؼشٙذ. اِجشٝ ایٗ ٔٛاسد ثٝ ٔشٚس صٔبٖ ٚ ثٝ د٘جبَ ؿؼشـٛٞبی ٔىشس ویفیز خٛد سا اص دػز ٔی دٞٙذ.
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اص ٔٛاد دالػشیىی ػخز ٚ ثذٖٚ دسص ٔخشّفی خٟز دٛؿب٘ذٖ وف اسبق ٞبی ػُٕ وٛچىشش اػشفبدٜ ٔی ؿٛد. الصْ ثٝ 

روش اػز وٝ وف اسبق ػُٕ ثبیذ ٘فٛر٘بدزیش ثبؿذ ٚ ثبیذ اػشحىبْ الصْ دس ٔمبثُ آة ٚ ؿؼشـٛ ثب ٔبؿیٗ خبسٚوؾ 

ثبؿذ ٔٛخت خؼشٍی دشػُٙ اسبق ػُٕ ٔی ؿٛد.  سا داؿشٝ ثبؿذ. اٌش وف دٛؽ اسبق ػُٕ خیّی ػفز ٚ یب خیّی ٘شْ

 سٛكیٝ ٔی ؿٛد وٝ وف دٛؽ ٞبی اسبق ػُٕ اص ٘ٛع ضشثٝ ٌیش ثبؿٙذ.

 ًَر اتاق عول 

اوثش الٔخ ٞبی اسبق ػُٕ اص ٘ٛع فّٛسػٙز ػفیذ سً٘ ٔی ثبؿٙذ. أب ٕٔىٗ اػز خٟز سبٔیٗ ٘ٛس وبفی اص الٔخ 

 –دب  200ی خٟز ٔـبٞذٜ سً٘ ثیٕبس سٛػظ فشد ثیٟٛؿی دٞٙذٜ حذالُ ٔیضاٖ ٘ٛس وبف»ٞبی دش٘ٛس ٘یض اػشفبدٜ ؿٛد. 

 «ؿٕغ ٔی ثبؿذ

 ثبؿذ. 3ثٝ  1خٟز وبٞؾ خؼشٍی چـٓ دشػُٙ ٌشٜٚ خشاحی، ؿذر ٘ٛس اسبق ٞبی دیٍش ٘ؼجز ثٝ اسبق ػُٕ ثبیذ 

ٞبی ثذٖ ٔیضاٖ ٘ٛس ٔحُ خشاحی ثٝ ویفیز ٘ٛس الٔخ ٞبی ثبالی ٔیض خشاحی، ا٘ؼىبع ٘ٛس اص دبسچٝ ٞب ٚ ثبفز 

 ثؼشٍی داسد.

 ٍیژگی ّای چراغ سیالیتیک 

ؿٕغ( ٚ ػذْ ایدبد دسخـٙذٌی ٚ خیشٌی چـٓ خشاح ٚ فشد  -)دب12500سب  2500داسا ثٛدٖ ؿذر ٘ٛس ثیٗ  -1

 اػىشاة

 ػذْ ایدبد ػبیٝ -2

 افمی( –لبثّیز سٙظیٓ دس خٟز ٞبی ٔخشّف)ػٕٛدی  -3

 ایدبد حذالُ ٌشٔب خٟز وبٞؾ آػیت ثٝ ثبفز ٞبی ثیٕبس -4

 لبثُ سٕیض ؿذٖ ثبؿٙذ. ثٝ ساحشی -5

 25000الٔخ ٞبی ٞبِٛط٘ی ٘ؼجز ثٝ ػبیش الٔخ ٞب ٌشٔبی وٕششی ایدبد ٔی وٙٙذ. ایٗ الٔخ ٞب ثبیذ وٕشش اص »

 «ٔیىشٚٚار دس ػب٘شیٕشش ٔشثغ ا٘شطی سبثـی سِٛیذ وٙٙذ.

ٞٙذ دس ثؼضی اص خشاحبٖ، دس ٍٞٙبْ وبس ثب ٚػبیُ ا٘ذٚػىٛح ٚ یب دس خشاحی ٞبی ٔیىشٚػىٛدی سشخیح ٔی د

 ٔحیظ سبسیه وبس وٙٙذ.

 اٌش اسبق ػُٕ دٙدشٜ داسد ثبیذ دشدٜ ٞبی ضذ٘ٛس دبییٗ آٚسدٜ ؿٛد سب اسبق خٟز اػشفبدٜ اص ایٗ ٚػبیُ سبسیه ؿٛد.
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ٚخٛد یه ٔٙجغ ٘ٛس دس وٕی ثبالسش اص وف اسبق ػُٕ ٔی سٛا٘ذ دس ایٗ اسبق سبسیه ثٝ فشد ػیشوٛالس ٚ سیٓ ثیٟٛؿی 

  ٖ ثیٕبس ٚ ٔـبٞذٜ سً٘ ثیٕبس ٚ وٙششَ ٚضؼیز اٚ ثبؿذ.وٕه وٙذ سب لبدس ثٝ دیذ

 ساعت

 ٚخٛد یه ػبػز دس داخُ اسبق ػُٕ ٔفیذ اػز. وبسثشد ایٗ ػبػشٟب دس دشٚػیدشٞبیی ٔب٘ٙذ ثؼشٗ وبُٔ ؿشیبٖ 

 سیٛی ثیٕبسٖ حبئض إٞیز ٔی ثبؿذ. –ٞب سٛػظ سٛس٘یه ٞبی فـبسی ٚ یب دس صٔبٖ احیبی لّجی  

 ل اتاق عولٍسایل هَجَد در داخ

ٚػبیُ اػشیّی داخُ اسبق ػُٕ ثب دٚاْ ٚ ػبدٜ ثٛدٜ ٚ ثٝ ساحشی سٕیض ٔی ؿٛ٘ذ. اسبق ػُٕ ثبیذ ٔدٟض ثٝ ٚػبیُ صیش 

 ثبؿذ:

 .سخز خشاحی وٝ ثب سـه ٚ سٚوؾ ٘فٛر٘بدزیشی دٛؿیذٜ ؿذٜ اػز 

 .ضٕبیٓ ٔیض خشاحی وٝ ثشای دٛصیـٗ دادٖ ثیٕبس ٚ ٍٟ٘ذاسی ثبصٚی ثیٕبس ثىبس ٔی سٚ٘ذ 

 ض خشاحیٔی 

  ٔیض ٔبیٛ، اص یه دبیٝ ٚ ػیٙی اػشیّی ٔؼشغیّی ؿىُ سـىیُ ؿذٜ وٝ لبثُ حشوز ٔی ثبؿذ. ایٗ ٔیض صیش سخز

خشاحی ٚ ثبالی ػغح اػشیُ لشاس ٔی ٌیشد. ایٗ ٔیض ٘ضدیه ٔحیظ اػششیُ لشاس ٔی ٌیشد ٚ ٚػبیّی سا وٝ ٔشسجبً 

 اػشفبدٜ ٔی ؿٛ٘ذ، ثش سٚی آٖ لشاس ٔی دٞٙذ.

 ٔیضی وٝ ٚػبیُ ثیٟٛؿی سا ثش سٚی آٖ لشاس ٔی دٞٙذ. دػشٍبٜ ثیٟٛؿی ٚ 

 .كٙذِی ٞبی ٔخلٛف ٘ـؼشٗ ٚ ػىٛٞبیی وٝ ثش سٚی آٟ٘ب ٔی ایؼشٙذ 

 ْدبیٝ ٞبی ػش 

 .دػشٍبٜ ػبوـٗ، سشخیحبً لبثُ حُٕ ثش سٚی یه چٟبسدبیٝ چشخذاس ثبؿذ 

 لبة ٚ ػجذ ِٙظسی 

 ػغّٟبی صثبِٝ ثب دبیٝ ٞبی چشخذاس 

 ٗاػز ثٝ دیٛاس ٔشلُ ثبؿذ ٚ یب یه ٔیض اػشیّی ثبؿذ وٝ دشػشبس ػشوِٛش اص آٖ  ػغح ٔخلٛف ٘ٛؿشٗ وٝ ٕٔى

 خٟز ثجز ٌضاسؿبر خٛد اػشفبدٜ ٔی وٙذ.
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 تلَیسیَى هذار بستِ

٘ظبسر سٛػظ سّٛیضیٖٛ سٚؽ آػب٘ی ثشای ػشدشػشبس اػز سب فؼبِیشٟبی اسبق ػُٕ سا سحز ٘ظش داؿشٝ ثبؿذ. ثذیٗ 

ػفیذ ثب یه ِٙض صاٚیٝ داس دس ٌٛؿٝ ٚ ثبالی ٞش یه اص اسبق ٞبی  –ب ػیبٜ كٛسر وٝ یه دٚسثیٗ ٚیذئٛیی سٍ٘ی ی

ػُٕ ٘لت ٔی ؿٛد. ػشدشػشبس ٔی سٛا٘ذ دـز ٔیض خٛد ٘ـؼشٝ ٚ ثب فـبس دادٖ دٌٕٝ، ٔحیظ دیشأٖٛ خٛد سا سحز 

اصد ٚ ٘ظش داؿشٝ ثبؿذ. ٕٞچٙیٗ خشاح ٔی سٛا٘ذ سٛػظ ایٗ سّٛیضیٖٛ ٞب ثٝ آٔٛصؽ سىٙیه ٞبی خشاحی خٛد ثذشد

افشاد دیٍش ٔی سٛا٘ٙذ سٚ٘ذ خشاحی سا اص فبكّٝ ای دٚس وٝ سٛػظ ٔیىشٚػىٛح یب ا٘ذٚػىٛح ا٘دبْ ٔی ؿٛد، ثجیٙٙذ 

اص عشف دیٍش ایٗ وبس ٔٛخت حفظ سىٙیه ٞبی اػششیُ دس حیٗ خشاحی خٛاٞذ ؿذ. ٕٞچٙیٗ ٔی سٛاٖ اص ایٗ 

 سلبٚیش ثٝ ػٙٛاٖ ٔذسن دس ٔؼبیُ دضؿىی لب٘ٛ٘ی اػشفبدٜ ٕ٘ٛد.

 کاهپیَترّا

ٚخٛد یه وبٔذیٛسش دس اسبق ػُٕ خٟز دػششػی ثٝ اعالػبر ٚ ٚاسد وشدٖ اعالػبر سٛػظ فشد ػشوِٛش اِضأی 

اػز. ٚخٛد وبٔذیٛسش ثٝ فشد ػشوِٛش ایٗ أىبٖ سا ٔی دٞذ وٝ دس كٛسر ٘یبص اعالػبر ثیـششی سا اص ٚاحذ دشداصؽ 

ٚالغ وبٔذیٛسش ثٝ ٔٙظٛس ٚاسد وشدٖ اعالػبر ٚ دس آٚسدٖ ٌش ٔشوضی دس اسسجبط ثب ثیٕبس ٔٛسد٘ظش وؼت وٙذ ٚ دس 

 اعالػبر ٔشثٛط ثٝ ثیٕبساٖ ثٝ وبس سٚد. ایٗ اعالػبر ٕٔىٗ اػز ؿبُٔ ٔٛاسد صیش ثبؿذ:

  ،ٔدٕٛػٝ ای اص اعالػبر دس اسسجبط ثب ٘بْ ثیٕبس، ٘بْ خشاح، ٘ٛع خشاحی، ٚػبیُ ٔٛسد٘یبص خٟز ا٘دبْ خشاحی

 ب ا٘شخبثی ثٛدٖ خشاحی٘ٛع ثشؽ خشاحی، اٚسطا٘ؼی ٚ ی

 اعالػبر ٔشثٛط ثٝ ثشسػی ثیٕبس، سـخیق ٞبی دشػشبسی، ثش٘بٔٝ سیضی ٚ ٘شبیح ٔٛسدا٘شظبس 

 ٘شبیح سؼز ٞبی سـخیلی ٚ آصٔبیـٍبٞی 

 .ِیؼز ٚػبیُ ٔٛخٛد دس اسبق ػُٕ ٚ ٚػبیّی وٝ ثبیذ خشیذاسی ؿٛ٘ذ 

 ُٕٔذاخالر دشػشبسی حیٗ ػ 

 ٔٛاسدی وٝ ثبیذ ٌضاسؽ ؿٛ٘ذ 

 ٝدغ اص ػُٕ ثبیذ ا٘دبْ ؿٛ٘ذ ٔذاخالسی و 

ایٗ وبٔذیٛسشٞب ٕٔىٗ اػز ثٝ دیٛاس ٘لت ؿٛ٘ذ ٚیب ایٙىٝ ثش سٚی یه ٔیض یب سشاِی ٔشحشن لشاس ٌیش٘ذ. كفحٝ وّیذ 

ایٗ وبٔذیٛسشٞب ثبیذلبثُ حشوز ثبؿذ سب دس كٛسر ٘یبص فشدی، ػشوِٛش آ٘شا ثشداؿشٝ ٚ ٔمذاسی ثٝ ٔحیظ خشاحی 
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غ حیٗ خشاحی سا ثٝ عٛس دلیك دس وبٔذیٛسش ثجز ٕ٘بیذ. ٕٔىٗ اػز اعالػبسی وٝ دس ٘ضدیه سش ؿٛد سب ثشٛا٘ذ ٚلبی

 وبٔذیٛسش اسبق ػُٕ ثجز ٔی ؿٛد، ثٝ داخُ وبٔذیٛسش ٔشوضی ثیٕبسػشبٖ ٘یض سیخشٝ ؿٛد.

 اتاق ّای هخصَص اًجام کاتتریساسیَى قلبی ٍ اًذٍسکَپی

٘ذٚػىٛدی ٚ ػیؼشٛػىٛدی ٘یبص ثٝ اسبق ٞبی ثشخی اص دشٚػیدشٞبی خشاحی اص خّٕٝ وبسششیضاػیٖٛ لّجی، ا

ٔخلٛكی داس٘ذ. ایٗ اسبق ٞب ثبیذ عٛسی عشاحی ؿٛ٘ذ وٝ ٚػبیُ ٔٛسد٘یبصی اص لجیُ سدٟیضار دشسٍٛ٘بسی ٚ 

ٔب٘یشٛسیٙه دس آٖ خب ثٍیش٘ذ. ٕٞچٙیٗ دس ٍٞٙبْ عشاحی ایٗ اسبق ٞب ٚ ٘لت ٚػبیُ ٔٛسد٘یبص دس آٟ٘ب ثبیذ یه ٘فش 

 ش ا٘ذٚػىٛدیؼز حضٛس داؿشٝ ثبؿٙذ.سادیِٛٛطیؼز ٚ چٙذ ٘ف
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