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 /81هنگام ترخيص بيمار پس از اطالع دادن
توسط همكاران درماني بالفاصله در بيمارستان

کارخانه

حضور يافته و جهت ترخيص بيمارتان اقدام

ارج

نمائيد.
 /81نسخه داروئي بيمار را تحويل گرفته و
مركز آموزشي درماني رواتپزشكي ايران

داروهاي بيمارتان را تهيه كرده و زمان صحيح
مصرف آن را به درستي فرا بگيريد.

راه فرعی

كميته آموزش سالمت

 /02اگر بيمارتان داروي تزريقي يا آزمايش
دارد در وقت تعيين شده جهت انجام آن اقدام

مرکز آموزشی
درمانی

نمائيد.
جاده مخصوص

/08اگر پزشك براي بيمارتان وقت مالقات با

روانپزشکی
ایران

کرج

/00يك يا دوهفته بعد براي ادامه درمان

اتوبان
کرج

روانشناس قرار داده در زمان تعيين شده به
واحد محترم روانشناسي مراجعه فرمائيد.

تهران

چیتگر

کارخانه
بهنوش

درمان سرپايي بيمارتان را با همذاه داشتن

آموزش مقررات مركز و آموزش

داروهايش به اين مركز(درمانگاه)بياوريد.
/02در صورتي كه بيمارتان دچار اختالل

پس از ترخيص

بينايي،عدم تعادل،آبريزش از دهان،تب،
استفراغ تهوع و هرگونه عالئم مخاطره آميز
بيمارتان را به نزديكترين مركز درماني برسانيد
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/5از ايستادن طوالني در ايستگاه

 /12داروي اضافي در اختيار بمار قرار

همراه اختصاصي بيمار

پرستاري و در راهروها خودداري كنيد.

ندهيد.

هنگام ورود به بخش الزم است به موارد

/6از ورود به داخل ايستگاه پرستاري

زير توجه شود.

خودداري كنيد.

/1هزينه اي كه از بابت نگهداري بيمار

/7در صورتي كه بيمار درخواست

دريافت مي كنيد مبلغ توافقي شما با

مشاوره،سونوگرافي،سي تي اسكن،آزمايش

همراهان بيمار است و پرسنل امور

خون يا ادرار و ...داشت به افراد خانواده

درمان در اين رابطه هيچگونه اطالعي

بيمار اطالع رساني كنيد تا جهت امور

ندارند.

بيمار اقدام نمايند.

/2تا زماني كه همراه بيمار هستيد بايد

/8از ترك كردن بيمار و تماشاي

در كنار بيمارتان باشيد و از ترك كردن

تلويزيون بدن حضور بيمار خوددار كنيد.

بيمار در محوطه يا در ساعت هواخوري

/9هرگونه مشكالت بيمار را سريعاً به

يا هنگام صرف غذا خودداري كنيد.

ايستگاه پرستاري اطالع دهيد.

/3از مداخله در امور درماني بيمار

/11از حضور در اطاق ساير بيماران

خودداري كنيد.

خودداري كنيد.

 /4هنگام ميل داروها بيمار خود را به

/11از خوابيدن و يا نشستن بر روي تخت

محل دريافت داروها آورده و از پرسنل

بيمار خود و ساير بيماران خودداري

پرستاري نخواهيد كه خود داروها را

كنيد.

آموزش هنگام ورود به بخش و بعد از ترخيص

براي بيمار ببريد.
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