بخش داشته باشید

لوازم و وسایلی را که نمی توانید در

لوازم تیز و برنده

واکمن

گوشی همراه

لوازم شکستنی

قاشق/چنگال/بشقاب

2

مددجوی عزیز ورود شما را به بخش
خوش آمد می گوئیم

قوانین بخش شامل موارد ذیل می باشد.

لوازم و وسایلی را که می توانید در بخش داشته باشید شامل

لیوان پالستیکی
دمپایی
صابون /شامپو
داشتن مسواک

داشتن حوله
1

21

ساعت سرو صبحانه  6صبح
6

21

ساعت سرو نهار  21ظهر
6
21

ساعت سرو شام  8غروب
6

ساعت ورزش  03:9صبح

9
6
21

ساعت مالقات روز های زوج

1

21

ساعت هواخوری صبح ها

21

21

ساعت هوا خوری عصرها

3

21

ساعت استراحت و خواب
9

2

ساعت میل داروی صبح بعد از میل صبحانه

ساعت میل داروی ظهر بعد از میل نهار

9

ساعت میل داروی ساعت  0شب

6

ساعت گرفتن عالئم حیاتی صبحها 83:9

لطفاً در بخش سیگار نکشید

بعد از خوردن غذا مسواک بزنید

دست های خود را هنگام بردن به دهان
بشوئید

3

در بخش لباس خود را پاکیزه نگاه دارید

استحمام کنید

روز های ویزیت بر اساس قوانین هر بخش

در صورت عصبانی و بی قراری ضمن حفظ
آرامش سریع به پرستار بخش اطالع رسانی کنید.

از نگهداری میوه و غذای فاسد شدنی در کمد
خود خودداری کنید.
از نگهداری گل در بخش خودداری کنید.

به خانواده خود بگوئید از آوردن اطفال در بخش
خودداری کنند
ساعت تماس تلفنی خانواده با بخش از 4
بعدازظهر الی  8شب
4

آموزش بعد از ترخیص
ضمن آرزوی سالمتی لطفاً به نکات
زیر توجه فرمائید.
طبق زمان تعیین شده جهت
درمان سرپایی به درمانگاه یبایید
داروهای خود را طبق موعد معین
استفاده کنید
بهداشت خود را رعایت کنید

در جمع شرکت کنید .به اتفاق
خانواده مهمانی بروید.
از مصرف داروهای اضافی در منزل
بپرهیزید.
قبل از انجام رانندگی،ازدواج یا
ورزش با پزشک خود مشورت
کنید.

