
 33669064- 6:ؽٕبرٜ تّفٗ ثیٕبرعتبٖ

Ccu  ٖ217: س٘ب 

Ccu  ٖ260: ٔزدا 

 ICU : 273                              221: جزاحی ٔزداٖ

 285:                                پغت آ٘ضیٌٛزافی 223: جزاحی س٘بٖ

 215:                                    پغت اِىتزٚفیشیِٛٛصی 208: لّت ٔزداٖ

 209: لّت س٘بٖ
 

 
 دا٘ؾٍبٜ ػّْٛ پشؽىی ٚ خذٔبت ثٟذاؽتی درٔب٘ی  ٌیالٖ

 ٔزوش آٔٛسؽی ، درٔب٘ی ٚ تحمیمبتی لّت دوتز حؾٕت رؽت

 ٞٛ اِؾبفی 

ٔذدجٛیبٖ ، ٕٞزاٞبٖ ٚ ٔاللبت وٙٙذ ٌبٖ ٔحتزْ اس ایٙىٝ ایٗ ٔزوش آٔٛسؽی ٚ درٔب٘ی را ثزای درٔبٖ خٛد ا٘تخبة ٕ٘ٛدٜ ایذ وٕبَ تؾىز را داریٓ ، خٛاٞؾٕٙذ اعت جٟت رفبٜ 

: حبَ ثیٕبراٖ خٛد ِغفبً ثٝ ٘ىبت سیز تٛجٝ فزٔبییذ

جٟت ٔاللبت ثیٕبراٖ، در ایٗ عبػب ت ٔزاجؼٝ ٚ اسآٚردٖ ٌُ ٚ .  ثؼذ اس ظٟز ٔی ثبؽذ4 تب2عبػبت ٔاللبت ثیٕبراٖ رٚسٞبی دٚؽٙجٝ ، چٟبرؽٙجٝ ٚ جٕؼٝ اس عبػت  -1

 . عبَ ثٝ ثخؼ ٕٔٙٛع ٔی ثبؽذ12ضٕٙبً ٚرٚد اعفبَ سیز . ٌّذاٖ خٛدداری فزٔبییذ

ِغفبً اس اسدحبْ ثیؼ اس دٚ ٘فز ثز ثبِیٗ ثیٕبر خٛدداری وزدٜ ٚ اس تجٕغ در راٞزٚٞب ٚ .  دلیمٝ ٔی ثبؽذ10ٔذت ٔاللبت ٚ تٛلف ٕٞزاٞبٖ در عبػبت ٔاللبت ثٝ ٔذت  -2

 .رفت ٚآٔذ ثٝ عبیز اتبق ٞب ثپزٞیشیذ

 .خٛاٞؾٕٙذ اعت اس فحجت سیبد ثب ثیٕبر ٚ ثز ثبِیٗ ثیٕبر ثپزٞیشیذ -3

 .در ٍٞٙبْ ٔاللبت اس دعت دادٖ ٚ رٚثٛعی ثب ثیٕبر ٚ اعتفبدٜ اس ػغزٞبی تٙذ جذا خٛدداری فزٔبییذ -4

 .ثیٕبرعتبٖ ٞیچ ٔغئِٛیتی در لجبَ اؽیبء ٚ ِٛاسْ لیٕتی ؽٕب ٘ذارد ، اس ٍٟ٘ذاری ایٗ اؽیبء ٘شد ثیٕبر ثپزٞیشیذ -5

 .دفتز چٝ ثیٕٝ ثیٕبر را ثب در ٘ظز داؽتٗ اػتجبر آٖ جٟت فذٚر ٌٛاٞی ثیٕٝ ٘شد ثیٕبر خٛد لزار دٞیذ -6

 . ففحٝ اَٚ دفتز چٝ ثیٕٝ ثٝ ٔٙؾی ثخؼ تحٛیُ دادٜ ؽٛد– وبرت ّٔی –در سٔبٖ ثغتزی یه ثزي فتٛوپی اس ففحٝ اَٚ ؽٙبعٙبٔٝ  -7

 .چٙب٘چٝ ثیٕبر ؽٕب ثیٕٝ ٘یغت در اِٚیٗ فزفت ثب رإٞٙبیی ٔٙؾی ثخؼ ، ٘غجت ثٝ ثیٕٝ ٕ٘ٛدٖ ثیٕبرخٛد الذاْ ٕ٘بییذ -8

 .ثٝ ؽٕب تحٛیُ دادٜ ٔی ؽٛد.........  ِیٛاٖ ٚ– دٔپبیی – خٕیز د٘ذاٖ – ٔغٛان –ٔذدجٛیبٖ ٔحتزْ ٍٞٙبْ پذیزػ در ثخؼ ویف ثٟذاؽتی ؽبُٔ ِجبط  -9

 .اس اعتؼٕبَ دخب٘یبت در ثیٕبرعتبٖ خٛدداری فزٔبییذ -10

 .دارٚیی ثٝ ثیٕبر خٛد ٚ عبیز افزاد خٛدداری فزٔبییذ-اس تٛفیٝ ٞبی درٔب٘ی -11

 .خٛدداری فزٔبییذ (ٔخقٛؿ سثبِٝ ٞبی ثیٕبرعتب٘ی  )،اس ریختٗ سثبِٝ داخُ عغُ ثب ویغٝ سرد  عغُ سثبِٝ ٔخقٛؿ ثیٕبراٖ ثب ویغٝ ٔؾىی اعت -12

 .اس لزار دادٖ پغٕب٘ذ غذایی ، ویغٝ ٔؾىی ٚ ظزٚف حبٚی ٔٛاد خٛراوی ثذٖٚ درة در داخُ یخچبَ خٛدداری فزٔبییذ -13

 ثیٕبراٖ ػشیش ِغفبً ثذٖٚ اعالع پزعتبر ثخؼ ثٝ ٞیچ ٚجٝ ثخؼ را تزن ٘ىٙیذ -14

 .وّیٝ ٚعبئُ ٚ تجٟیشات ثخؼ ٔتؼّك ثٝ ؽٕب ثٛدٜ ٚ در جٟت رفبٜ حبَ ؽٕب ٔی ثبؽذ ، خٛاٞؾٕٙذ اعت در حفظ ٚ ٘ظبفت آٟ٘ب وٛ ؽب ثبؽیذ -15

 .ٔی ثبؽٙذ خٛدداری وٙیذ،  یب اس ٔبعه فٛرت اعتفبدٜ ٕ٘بییذ(..... عزٔبخٛردٌی   ٚ )ثیٕبراٖ ٔحتزْ ِغفبً  اس تٕبط ثب افزادی وٝ ٔجتال ثٝ ٞز ٌٛ٘ٝ ثیٕبری ػفٛ٘ی  -16

 .اس ٔحِّٟٛبی ضذ ػفٛ٘ی دعت وٝ در اعبلتبٖ ٘قت ؽذٜ اعت اعتفبدٜ ٕ٘بییذ -17

 . اس دعت ثزدٖ  ثٝ ٔحتٛیبت  پزٚ٘ذٜ ٚ ٔذارن پشؽىی خٛدداری فزٔبییذ -18

 .خٛاٞؾٕٙذ اعت عىٛت را در ثخؼ رػبیت وزدٜ اس ٍٟ٘ذاؽتٗ تّفٗ ٕٞزاٜ ٘شد خٛد جذاً خٛدداری ٕ٘بییذ -19

 .در فٛرت ٔؾبٞذٜ ٞز ٌٛ٘ٝ ٔؾىُ ، آٖ راثب عز پزعتبر ثخؼ یب ٔغئَٛ ؽیفت در ٔیبٖ ثٍذاریذ ٚ اس دادٖ ٞز ٌٛ٘ٝ اعالػبت ثٝ افزاد ٘بؽٙبط خٛدداری فزٔبییذ -20

 .ثٝ اعالػبت اِٚیٝ ٔزثٛط ثٝ ثیٕبری ، وٝ تٛعظ پزعتبر ثٝ ؽٕب دادٜ ٔی ؽٛد ، تٛجٝ وبفی داؽتٝ ثبؽیذ، سیزا ثٝ رٚ٘ذ ثٟجٛدی ؽٕب وٕه ٔی وٙذ -21

 .در فٛرت ٚجٛد ٞز ٌٛ٘ٝ ٔؾىُ ، اس عزیك سً٘ اخجبر ثب لغٕت پزعتبری ارتجبط ثز لزار وٙیذ -22

جٟت اخذ وبرت ٕٞزاٜ در ؽیفت فجح ثب عزپزعتبر ٚ در ؽیفت ػقز ٚ ؽت ثب ٔغئَٛ . داؽتٝ ثبؽذ (عجك فالحذیذ  ) ٞز ثیٕبر فمظ ٔی تٛا٘ذ یه ٘فز ٕٞزاٜ ٕٞجٙظ  -23

 .ؽیفت ٚ عٛپزٚایشر ٕٞبٍٞٙی السْ را ا٘جبْ دٞیذ

در راعتبی ارتمبء عغح دا٘ؼ تخققی وؾٛر ٚ تزثیت ٘یزٚی ا٘غب٘ی ٔجزة جٟت خذٔت رعب٘ی ،ٚیشیت ثیٕبرتٛعظ اعبتیذ ٔجزة ٚ دا٘ؾجٛیبٖ تخققی ایٗ ٔزوش  -24

 .آٔٛسؽی درٔب٘ی ا٘جبْ خٛاٞذ ؽذ

 . پزعتبراٖ ثب ِجبط عفیذ ٚ ٔمٙؼٝ عٛرٔٝ ای ٚ عزپزعتبر ثب ِجبط عٛرٔٝ ای ثز ثبِیٗ ؽٕب حضٛر ٔی یبثٙذ–ثیٕبراٖ ٔحتزْ دلت فزٔبئیذ وٝ پشؽىبٖ ثب ِجبط عفیذ  -25

 . ٘غخٝ دارٚیی را اس ثخؼ ٔزثٛعٝ در یبفت ٕ٘بییذ– آٔٛسػ حیٗ تزخیـ –در ٍٞٙبْ تزخیـ حتٕبً ثزي خالفٝ پزٚ٘ذٜ  -26

 .جٟت آٌبٞی  اس ؽزایظ ثیٕبر خٛد ثب ؽٕبرٜ تّفٗ ٞبی سیز تٕبط ثٍیزیذ   -27

  

  

   233:اٚرصا٘ظ                 

 211:                                اعفبَ  

 
 

  
 


