
 

 ،سوال سوال هرگونه داشتن صورت در -02

 .بگذارید میان در مربوطه پرستار با را خود

 مسافرت به رفتن به مایل که صورتی -02

 میهمان برگه بخش منشی از لطفا هستید

 .نمایید دریافت

 مربوطه آزمایشات تمام مراجعه اولین در -00

 .فرمایید تحویل بخش منشی به را

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مانی مرکز آموزشی در -از میدان ولیعصرباالتر  -آدرس : زنجان

 حضرت ولیعصر)عج(

 200 –33  772122-9تلفن : 

  www.valiasr.zums.ac.irوب سایت:

 z.valiasrhospital@yahoo.comآدرس پست الکترونیک:

 200-33 772777دورنگار:

 

 

 

 

 

 عصر)عج( وليمركز آموزشي درماني حضرت 

 بیماران به اولیه های راهنمایي

 دیالیز بخش

 

 

 

 

 

 

 واحد آموزش به بیمار

9317 

 



 

 به همیشه را درمانی دفترچه -2

 .باشید داشته همرا

 

 همراه حتما است بیقرار بیمار که صورتی در -0

 .باشد داشته

 

 تخت کنار های نرده  -3

  .باشد باال

 

  .شود رعایت دستها بهداشت  -0

 

 انتهای در بهداشتی سرویس -7

 (بخش از بیرون.)باشد می سالن داخل بخش

 

 بخش داخل دخانیات ازاستعمال -6

  .شود خودداری

 

 . باشد می ممنوع بخش در موبایل از استفاده  -7

 

 :غذا سرو زمان -1

 7:32: صبحانه

  23:32 تا 20:32:نهار

  29:32 تا 21:32:شام

 در روزه همه پزشکان -9

 حضور بیمارستان درمانگاه

 در پزشکان برنامه .)دارند

 شده نصب انتظار اتاق

 (است

 انجمن مددکاری کار داشتن صورت در -22

 خدمات ارائه آماده کلیوی بیماران از حمایت

 انتظار اتاق در تلفن شماره و آدرس.)باشد می

 (است شده نصب

 موجود بخش داخل آموزشی های پمفلت -22

 پرستار یا آموزشی مسئول از لطفا.باشد می

 .نمایید درخواست مربوطه

 یا کاتتر یا فیستول از نگهداری مورد در  -20

 پرستار از مصنوعی رگ

 جزوه درخواست مربوطه

 .بکنید آموزشی

 تحویل را خود مصرفی داروهای لیست  -23

 دارویی دستورات برگه و فرمایید پرستار

 .نمایید دریافت

 به همیشه را دارویی دستورات برگه -20

 .باشید داشته همراه

 برگه دستور طبق را خود داروهای -27

 .نمایید مصرف دارویی دستورات

 برگه طریق از دارویی تغییرات ماه هر -26

 .رسید خواهد اطالع به دارویی

 از تغذیه مشاوره برگه مراجعه اولین در -27

 به تغذیه مشاوره جهت و کنید دریافت بخش

 غذایی مواد لیست.)کنید مراجعه باقری آقای

 یا شود مصرف نباید و شود مصرف باید که

 (کنید سوال باقری آقای از را شود مصرف کم

 ساعت چهارشنبه روزهای باقری آقای  -21

 جهت دارند حضور تغذیه درمانگاه در 22:32

 .نمایید مراجعه نوبت تعیین

 و شنبه اولین -29

  آزمایش ماه هر یکشنبه

 شود می گرفته خون

 . باشید ناشتا لطفا


