
جلسه  51تمامی بیماران در پایان هر  -3

 33نور درمانی )بیماران وتیلللیلهلو هلر           

پزشلک وادلد     یک بار( باید توسط  جلسه 

ویزیت  وادلد      ویزیت شوند.  نوردرمانی 

نوردرمانی از شنبه تا چهارشنبه، صبح هلا  

ملی بلاشلد.         55333تلا     0333از ساعت 

بیماران جهت ویزیت بلایلد دلدا لالر تلا           

به وادد نلوردرملانلی ملراجل له          9ساعت 

درصورت عدم مراجل له بل لد از         نمایند.  

 ساعت مقرر ویزیت نخواهند شد.

در صورت عدم مراج ه بیش از یک           -4

ماه، مجددًا با گرفتن م رفی نامه از                

پزشک متخصص پوست )درمانهاه               

بیمارستان رازی(، جهت ادامه درمان به        

  این وادد مراج ه نمایند.

مراج ین باید تا قبل از چک پرونده           -1

)ویزیت(، پرداخت هزینه، ت یین دوز           

درمانی و همراهی پرسنل وادد از ورود         

در غیر  به اتاق  ابین ها خودداری نماید.        

این صورت با فرد مذ ور، برابر مقررات         

 برخورد خواهد شد.

جلسه   53بیمار باید در ابتدای هر           -6

هزینه نور درمانی را پرداخت نماید، در          

صورتی  ه یک جلسه بدهکار باشد طبق         

 مقررات از انجام نور درمانی م ذوریم.

 PUVA3 اتاق  –3

جهت بیمارانی  ه قرص یا محلول متو سالن                  

 مصرف می نمایند.
 

 

  دمام اش ه3 -4

بیمارانی  ه از وان 

دمام اش ه و یا محلول 

متو سالن مصرف می 

  نند.

 

 

 اتاق پزشکان3  -1

تلا     0333ویزیت3 شنبه تا چهارشنلبله از سلاعلت            

 55333ساعت 

 

 مقررات وادد نور درمانی 3

بیماران باید نظم و سکوت محیط درملانلهلاه را          -5

رعایت نموده و از صحبت  ردن با تلفن هلملراه در     

 وادد و داخل  ابین جدا خودداری  نند.

( )یکشنبه، سه شنبه، پنج شنلبله   روزهای فرد  -2

)شلنلبله،     و روزهلای زو         خانم هلا      ج ه جهت مرا

 آقلایلان  ( جلهلت ملراجل له             دوشنبه، چلهلارشلنلبله     

در ت طیالت رسلملی ایلن      درنظرگرفته شده است.  

 وادد ت طیل می باشد.

 

 

 

وادد نوردرمانی دارای چهار اتاق می          

 باشد؛

)اتاق  ابین های         NBUVBاتاق      -5

بدون نیاز به مصرف موض ی و یا                  

 خورا ی دارو(

 

 

 

 

 

 

 

برای بیمارانی  ه ضای ات 

نادیه سر دارند، از شانه  

 نوردرمانی استفاده می شود.

 

 

 

 

اتاق نور موض ی  -2

 )برای ضای ات دست 

 و پا(



 معرفی واحد نوردرمانی

 53بیماران باید تمامی رسیدهای هزینه          -7

جلسه نور درمانی را نزد خود نهه دارند امکان         

صدور مجدد آن )جهت ارائه به بیمه تکمیلی           

 و...( وجود ندارد.

بیماران باید توجه داشته باشند  ه در              -0

پایان زمان پرداخت هزینه ، دفترچه بیمه تا             

اعتبلار داشته   جلسه ب لدی نلوردرمانلی        53

 باشد.

بیماران باید از آوردن هر گونه اشیاء                 -9

قیمتی خودداری نمایند. پرسنل هیچ                    

 مسئولیتی در قبال  مفقود شدن آنها ندارند.

نصب آینه در اتاق های نوردرمانی فقط           -53

جهت استفاده ضدآفتاب در نقاطی از بدن              

بیمار  ه در م رض نور خورشید است، می              

باشد. در غیر این صورت برابر مقررات با               

 بیمار برخورد می شود.

جهت نظافت وادد در          53-54ساعت      -55

نظر گرفته شده است. در صورت مراج ه باید         

 تا پایان نظافت منتظر بمانید.

با توجه به دساسیت  ار وادد و  مبود             -52

فضا از آوردن اطفال و همراه خودداری                  

 نمایید. 

  میته آموزش پرستاری و پزشکی

آدرس: خیابان وحدت اسالمی، میدان وحدت اسالمی، 

 بیمارستان تخصصی پوست رازی
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