سواالت رایج درمانگاه جراحی ترمیمی
ویزیت جراحی پالستیک چه روزهایی می باشد؟
جراحی پالستیک همه روزه از ساعت  8الی 10:30دقیقه بجزء روزهای سه شنبه و پنج شنبه در درمانگاه  4وروزهای سه شنبه و پنج
شبنه در درمانگاه زیبایی پذیرای بیماران عزیز می باشد.
ویزیت جراحی عمومی چه روزهایی می باشد؟
جراحی عمومی همه روزه از ساعت  9الی 11:30بجزء روزهای سه شنبه و پنج شنبه در درمانگاه  4وروزهای سه شنبه و پنج شنبه در
درمانگاه زیبایی پذیرای بیماران عزیز می باشد.
نحوه پذیرش و مراحل آن به چه صورتی می باشد؟
ابتدا از دستگاه شماره دهی مستقر در داخل کانکس جلوی درب ورودی درمانگاه 4شماره پزشک مورد نظر خود را اخذ فرماییدوپس
از آن در همان کانکس پذیرش خود را انجام داده و سپس به صندوق بیمارستان جهت پرداخت و اخذ قبض مالی مراجعه و بعد از این
مرحله برای تشکیل پرونده و یا گرفتن پرونده قبلی خود به واحد بایگانی واقع در سالن اصلی پذیرش بیمارستان مراجعه فرمایید.
مراحل انجام رزرو جراحی به چه صورتی است؟
پس ازدستور پزشک برای جراحی،بیماران عزیز برای گرفتن نوبت عمل جراحی ابتدابرگه رضایت جراحی خود را در همان قسمت
ویزیت تکمیل نموده و پس از تایید پرستار درمانگاه به واحد بایگانی جهت تعیین نوبت عمل جراحی مراجعه می نمایند و بعد از آن در
صورتی که دستور گرفتن عکس محل عمل داشته به واحد عکاسی(فتو گرافی) واقع در کنار تلفنخانه بیمارستان مراجعه می نمایند.


بیمارانی که باالی 04سال سن دارند و عمل جراحی بطور سرپایی انجام می شود پس از اخذ نوبت عمل جراحی و اطالع به اتاق عمممل
جراحی به پذیرش مراجعه نموده و قبض نوار قلب خود را اخذ کرده و پس از تسویه مالی جهت گرفتن نموار قملمب بمه درممانمگماه0
مراجه نمایند.



بیماران بستری وکلیه اعمال زیبایی نیاز به مشاوره بیهوشی نیز دارند که پس از انجام مراحل تعیین نوبت و عکس ممحمل عمممل بمه
پذیرش مراجعه نموده و قبض بیهوشی دریافت کرده و پس از تسویه مالی به درمانگاه  0جهت مشاوره بیهوشی مراجعه نمایند.



بیماران بستری و باالی  04سال هم نیاز به گرفتن نوار قلب دارند و هم باید توسط پزشک بیهوشی مشاره انجام دهند.

هزینه اعمال جراحی به چه صورتی می باشد؟
هزینه اعمال جراحی بصورت تقریبی توسط واحد ترخیص اطالع رسانی می گردد.
نحوه مراقبت از محل جراحی به چه صورتی است؟
به توصیه های پرستار درمانگاه درباره نحوه مراقبت و زمان کشیدن بخیه ها توجه فرمایید.بیمارانی که تحت عمل پیوندپوستی قرار
گرفته اند نیز یک برگه آموزشی که توصیه های الزم جهت مراقبت از محل عمل در آن درج شده است رادریافت می نمایند.
مراجعات بعدی پس از جراحی به چه صورتی است؟


اگر تحت عمل پیوند پوست قرار گرفته باشیددر نوبت اول پس از عمل در درمانگاه ابتدا پانسمان محل پیوند باز شده و در همفمتمه
دوم بعد از عمل بخیه های پوستی کشیده میشودو در هفته سوم پس از عمل جراحی در صورت آماده بودن جواب پاتمولمو ی جمهمت
رویت جواب عمل جراحی به نزد پزشک جراح خود مراجعه می نمایید.



در صورتی که تحت عملهایی غیر از عمل پیوند پوستی قرار گرفته باشید،در مراجعه اول ابتدا بخیه ها بصورت یک در ممیمان و در
هفته دوم بعد جراحی بخیه ها بطور کامل کشیده می شود و در هفته سوم در صورت آماده بودن جواب پاتولو ی جهت رویت جمواب
به پزشک مربوطه در درمانگاه مراجعه می نمایید.

کارگروه آموزش به بیمار بیمارستان رازی

