بيمار وهمراهان محترم:لطفأ در زمان بستري در
بخش زنان به موارد ريل توجه فرماييذ.

-1جُت تستزی در تخش تا دستًر تستزی اس پشضه
متخػع در ياحذ پذيزش پزيوذٌ تستزی تطىیُ دَیذ.

 -5در مًرد تیماری ي عّت تستزی ي وحًٌ ی درمان اس

 -11در غًرتي وٍ طثك دستًر پشضه استزاحت مطّك

پشضه يا پزستار تخص راَىمايي تخًاَیذ.

َستیذ جُت دستطًيي رفته تايذ اس ييّچر استفادٌ وىیذ

 -6درتذييريد ِیست ًِاسْ ضزيری تٍ َمزاَتان دادٌ
وىذ
میطًد تا اس ريی آن يسايُ مًرد ویاس را تُیٍ .
 -7سمان يريد تٍ تخص اتاق,تخت ي مىان يسايُ ي

-2درغًرتي وٍ جُت عمُ جزاحي تستزی میطًيذ
ِطفا مذارن السْ مثُ جًاب آسمايطات  ،مطايرٌ َا

تجُیشات تٍ تیمار وطان دادٌ میطًد.
 -8استفادٌ اس َز ًٌوٍ دخاویات در تخص ممىًع است.

ي… را تٍ پزستار مزتًطٍ تحًيُ دَیذ.

 -12اس سوً اخثار فمط درغًرت ویاس اضطزاری تٍ
پزستاراستفادٌ وىیذ.
 -13درغًرتي وٍ مذدجً وًدن است ي ویاس تٍ
الذامي خاظ مثُ ري ٌیزی يا سًوذاصدارد،جُت
واَص وٍزاوي مادرتًسط پزستار مزتًطٍ تًضیحات
میطًد
.
السْ دادٌ
 -15اطالعات السْ در مًرد ساعات ماللات ريی

-3در غًرتي وٍ جُت عمُ جزاحي تستزی میطًيذ

درب وٍُثاوي وػة ضذٌ است.

تخػًظ در مًرد جزاحیُای سوان حتما رضايت ي اثز

 -16ساعت ييشيت تیماران  9-9/5غثح يريدی تخص

اوٍطت َمسزتان تايذ در پزيوذٌ تاضذ.
-4سًاتك تیماريُا ,جزاحیُا يحساسیت دارييي ي… را

يا ٍِه تٍیزيذ.

 -9جُت لثٍّ ي وحًٌ ی دستزسي تٍ مُز ي مىان
وماسخاوٍ جُت َمزاٌ ي تیمار وطان دادٌ میطًد.

حتما اطالع تذَیذ.
 -10وحًٌ ی استفادٌ اس اَزْ تاال تز تخت تٍ تیمار وطان
دادٌ میطًد .

وػة ضذٌ است است.ييشيت تًسط پشضه وطیه

][Year

اوجاْ میطًد وٍ ِشيما پشضه تستزی وىىذٌ.

 -17سمان ييشيت تیماران َمزاٌ وثايذ در تخص حضًر

ِ – 21طفا دفتزچٍ تیمٍ مذدجً در وطًی میش وىار

داضتٍ تاضذ

تختص تاضذ ي اس تخص خارج وطًد.

-18ساعت غذا ;غثحاوٍ  6-6/5واَار 12-12/5يضاْ

 -22درغًرتي وٍ تیمار دفتزچٍ تیمٍ وذارد الذامات

 18-18/5میثاضذ.

السْ جُت تُیٍ تیمٍ ايزاویان اس تخص پزسیذٌ ضًد

آموزش هنگام بستری در بخص
زنان

 -23تاتًجٍ تٍ ادغاْ تخص سوان ي اطفاَ در ايه مزوش
يريد آلايان تٍ تخص غیزاسساعت ماللات ممىًع است
ي در مًرد اطفاَ پسز تٍ َیچ عىًان پذر ومیتًاوذ تعىًان
ِ -20طفا اس آيردن ٌُ طثیعي در تخص خًدداری
فزمايیذ  ٌُ.طثیعي تذِیُ ايجاد حساسیت تزای
وًسادان مضز است.

َمزاٌ در تخص تماوذ.
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