
قابل توجه مراجعين گرامي : 

  مورد نياز جهت انجام عمل جراحي در بيمارستان :مدارك

  ماه از تاريخ انجام آن )2آزمايش خون (مدت اعتبار تا  .1

 ماه از تاريخ انجام آن ) و 2 سال به باال (مدت اعتبار تا 40نوار قلب و عكس قفسه سينه براي بيماران  .2
سال كه بيماري خاصي دارند (فشار خون ، سابقه بيماري قلبي كليوي و بيماران خاص 40بيماران زير

 و...) 

 مشاوره بيهوشي براي بيماران بنا به در خواست پزشك معالج  .3

 دندانپزشكي و تنفس بنا به دستور پزشك، مشاوره با متخصص زنان، قلب  .4

 نكات قابل توجه:

 سال و در مورد 18براي بيماران زير  (پدر ، جد پدري)  حضور يك نفر همراه كه بايد قيم يا سرپرست .1
بزرگساالن فرزند ذكور ارشد يا بستگان درجه يك بيمار جهت رضايت بيهوشي در روز عمل ضروري 

 است.

به همراه داشتن مدارك باليني (نوار قلب ، عكس قفسه سينه ، پاسخ مشاوره بيهوشي ،سي تي اسكن ،  .2
 دفترچه بيمه ، آزمايشات) جهت ارائه به بخش ضروري است .

 شب به بعد هيچ چيزي نخوريد حتي 12شب قبل از عمل يك شام ساده وسبك بخوريد و از ساعت  .3
 آب .

در صورت بروز هرگونه مشكل و يا انصراف از عمل جراحي حتماً يك روز قبل با شماره تلفن  .4
 تماس بگيريد.4025 داخلي 07136364001

 قبل از مراجعه به بيمارستان حمام كنيد و موهاي ناحيه عمل را بزداييد. آقايان صورت خود را لطفاً .5
 اصالح نمائيد.

رعايت حجاب اسالمي ضروري مي باشد و جهت هرگونه سوال در مورد احكام شرعي با كاركنان بخش  .6
 بستري هماهنگي نماييد.

پالويكس حتماً پرسنل و  وارفارين _ بيمار گرامي خواهشمند است در صورت  مصرف داروي آسپرين  .7
 نوبت دهي اتاق عمل را درجريان قرار دهيد.

 خواهشمند است داروهاي مورد مصرف خود در منزل را در روز عمل به همراه داشته باشيد. .8

 صبح  روز عمل در بيمارستان حضورداشته باشيد.7بيمارگرامي خواهشمنداست ساعت  .9
 "واحد طرح تكريم و بهبود كيفيت بيمارستان شهيد رجايي"


