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لطفًا غیر از ساعات فوق  رخووقاسوال اوی وا و                

 نفراایید.

هاي اضطوراخي    رخ بدو وخور به بخش احل پله       . 01

ي استفاره از زنگ احضاخ پرستاخ  زنگ ووطور          نحقه

ي بواال بورر       رستشقی   چراغ باالي  خال و نحقه     

هاي  خال  احیط فیزیک  و خو ین و اقورخات         اهرم

 بخش به شما آاقزش راره وقاهد شد.

. پذیرش همراه رخ بخش به رسوتوقخ پوزشو               00

بواشود    اربقطه و به صیحدید سرپرستاخ بخش ا       

 رخ غیر ضروخت اسراخ نفراایید.

هاي پرستاخا  بخش جهال بهبقر حوا        .  قصیه  01

باشد  بنابراین همکواخي الزم خا بوا           بیماخ شما ا   

 ایشا  راشته باشید.

. رخ حین ای ات همکاخي الزم خا با پرسنل بخش           01

و انتظااات  جهال بر راخي نظم و آخااش بیماخ ووقر          

 بعمل آوخید.

. رخ صقخت اشاهده هرگقنه نابسااان  و اعوتورا           01

به شرایط و عملکرر پرسنل رخاان  ضومون حوفو               

آخااش وقر ارا ب خا به ادیریال بخش اطیع راره و        

 از جر و بحث با پرسنل وقرراخي نمایید.

ساعات مالقات همه    

الی   3روزه  ساعت      

 پمفلت آموزشی مددجو

شتی ردمانی استان آرذبایجان رغبی  دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

 بیمارستان شهید دکتر قلی پور بوکان

 شماره تلفن بیمارستان:

4- 40323244 

 243داخلی :  
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 .از نیمه شب ناشتا بمانید 

             حمام نموده و موهاي محل عمل را طبقب

 دستور بتراشید.

 زیور آالت و اشیاء فلزي را درآورید . 

     ِسال و یا مبربردد دادن          31براي افراد زیر

رضایت عمل جراحی توسط پدر یا قیم بیمار        

 الزامی است.

 از آوردن وسایل زیر خودداري کنید:. 0

  انواع گل 

   دوربین عکاسی و فیلمبرداري 

. بیماخ بستري اجازه نداخر از لباس شخص  استفواره           7

نماید  بهتر اسال براي پیشگیري از انتقا  آلقرگو  از           

هاي یکباخ اصرف و اتحدالشکل بخش استفواره        لباس

 نمایید.

. جهال حف  آخااش بیماخ وقر و بیماخا  ریوگور از              8

صبح از  ماس  لفن  ووقرراخي   00شب ال    9ساعال  

 فراایید.

بخش داخلی و جراحی مردان بخشی است که        

 در آن بیماران با مشکل داخلی یا نیاز جراحی        

گیرند. تممما      تحت بررسی و مراقبت قرار می     

تالش ما بر این است که بیمار شما در ضمممن             

بستري احساس آرامش کند و به دور از همر           

 نگرانی و استرسی باشد.

بنابراین براي رفاه حال بیمار خود، به           

 نکات ذیل توج  فرمایید:

. لطفًا کیف بهداشتی )لقاسد حباوي لبیبواند             3 

قاش د چنگالد دمپایید مسواكد خمیر دنبداند        

دستمال کاغذي( را از بخش مربوطه تبحبویبل            

گرفته و در صورت نیاز بیمارتان به وسایل دیگبر          

اي و قندد آنهبا     از جمله فالسک چايدچاي کیسه    

را تهیه و در اسرع وقت در اختیار بیمار خود قرار           

 دهید.

. پق    لفن همراه  اشیاء  یمت   لباس شوخوصو              1

کفش  وسایل اضاف  و غیرضروخي بیماخ خا به هموراه          

گبونبه   هبیب   وقر ببرید  رخ صقخت افققر شد         

 مسئولیتی بعهده بیمارستان نخواهد بود.

ي رخاان  بیمواخ    . راوهاي اصرف  رخ انز  و سابقه       1

وقر اثل ویصه پرونده  آزاایشات  اکقکاخریقگراف        

( خا رخ      MRIاسکن و ام آخ آي )        آنژیقگراف   س  

 اوتیاخ بخش  راخ رهید.

 ي بیمه الزامی است.به همراه داشتن دفترچه. 1

با بهمراه راشتون اوداخ        رخ صقخت نداشتن بیمه       

 به واحد بیمه  وا ع رخ طبقه همکو  اوراجوعوه            زیر  

 فراایید.

 کارت ملی 
   ِي پدر.سال است، شناسنام  81اگر بیمار زیر 

. در صورتیکه جهت عمل، بستري شده به نکمات           5

 ذیل توجه نمایید:

3 2 1 


