ترخیص ثیمبزان فقطظ ثطب توط ًز ی جطش ص ط
معبلح مش ثب د.
تز حیه تسخیص ثب تز توت تا ه تف سچطٍ ثیمطٍ
ثٍ ياحد تسخیص مساخعٍ ومبیید.

بیمارستان حضرت فاطمه معصومه(س)

مب ثب اخر مبزٌ سيوطدٌ اش مىیطش مطش تًاویطداش
یلیٍ آشمبییبت یپش تُیٍ فسمبئید.

قًاویه درين بخشی

خُت تزیبفت خالصٍ سيودٌ صبح َب ثطب مىیطش
ثخش َمبَىگش ومبیید.
ثٍ تًصیٍ َبی سو بز خُت يیصیطت مدطدت عطش
 42تب  24وبعت ثعد اش تسخیص،معبیىٍ ىًایش ي ثیىبیش
وىدش ي یگیسی خًاة آشمبییبت ي غسثطبلگسی َطب ي
ازتً دی ي وًوًگسافش تًخٍ تا ٍ ثب ید.

با آرزوی سالمتی روزافزون ربای شما
و فرزند دلبنداتن
روزاهی خوشی را ربای شما آرزومندیم.
572 -67372743 -744
تلفن داخلی بخش نوزادان

وًزادان
ثب َمکبزی ياحد آمًشش
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وططبعت مالقااا

صططسفب خُططت ططدز وططًشات ي اش

یٍ تز عًل ثه سی ایه تو جىد َمساٌ مبوت.

وبعت َ 52-51س زيش مش ثب د.
تًزیع وٍ يعدٌ غرایش تًوظ سوطى آ طپصخبوٍ
صًزت مش گیست ي آة خًش تي ثبز تز زيش  9صطج
ي  2عصس مش ثب د.
لغفب ملحفه هاا

یثیط

زا تاخط وطغ آثطش

ثصزگ تز یت تزة يزيتی ثیىداشید.
اش تو کبزی وطس وطًشات ي تدُیطصات ثیمبزوط بوش
خًتتازی یىید.
ثسای حفظ امىیا

َ س ثیمبز تازای یط

 ثٍ مىظًز کىترل عفًو

ثیمبزو بوش اش الک آثش

ثسای ه ه توت ي ضدعفًوش مًثبی خًت اوط فبتٌ
یىید.
 لغفب گً ش خًت زا تز ثخطش تز حبلطت ساوً
قساز تَید ي تز صًزت ویبش خبزج اش ثخش تمطب
حبص فسمبئید.
 سريیس بهذاشتی ثعد اش تزة او ُبی ثخطش تز
قهططمت خسيخططش مططش ثب ططد تز وظبفططت آن یً ططب

وطًشات تزة اوکًثطبتًز ثهط ٍ

ثب ید.
 اتبق استراح

ثب د.
َمکبزی َبی الش زا خُت خبثطٍ خطبیش توط گبٌ
فًتًتسا ش ثب ویه م تزمبوش ثٍ عم آيزید.
حضًز مبتز ،يخًت تف سچٍ ثیمطٍ خُطت تبییطد تز
ثخش الصامیهت.
تسخیص ثیمبزان فقظ ثطٍ توط ًز ی جطش ص ط
معبلح مش ثب د.

دستبىذ شىاسایی مطش ثب طد

تمبمش یبزیىطبن ایطه ثیمبزوط بن خطًت زا تز قجطبل
والم ش مب مهئًل تاوهط ٍ ي َدفیطبن خلطت زضطبیت
مب عصیصان مش ثب د ،لغفب تز مساخعبت خًت ثٍ ثخش
وًشاتان ثٍ وکبت ذی تًخٍ فسمبئید:
وبعت يیسی

ص

صج وطبعت  51-54مطش

ثب د .
تز مًزت تشخیص ثیمبزی ي زيود تزمبن ي عطًل
مدت تزمبن تىها ثب ص

خًت میًزت یىید.

تز صًزت اثُب تز مراقب
مسثًط ثٍ خًت ثپسوید ي یطب اش پمفل

سو بزی اش سو بز
َطبی آمًش طش

مًخًت تز ثخش او فبتٌ یىید.
مبتزان قج اش تزة يزيتی ثخش

وطططمت زاوطططت ي طططمبزٌ تلفطططه  372تز اخ یطططبز
مبوت.
 خًاَیططمىدیم اش آيزتن گطط عجیعططش خططًتتازی
ومًتٌ ي اش ظسف یکجبز مصسف او فبتٌ ومبیید.
 لغفب حدبة اوالمش زعبیطت ي تزة َطبی يزيت ي
خسيج زا ح مب ثجىدید.

سو بز مب تز َس یفت تعًیض مش گستت.
وس سو بز ثخش َس زيش صج ثٍ خص ایطب تعغیط
ریسای مبوت.
تز صًزت تا ه او قبت ي ییىُبت ثٍ وس سو بز یطب
مهئًل یفت مساخعٍ ومبیید.
 تز ثدي يزيت کیف بهذاشاتی یطٍ طبم يوطبی
خصططش ضططسيزی مططش ثب ططد اش ياحططد ططریسش تُیططٍ
فسمبئید.

