Sparen van 24 uur urine
Arabisch

Patiëntenvoorlichting

Locatie Hoorn/Enkhuizen

Postbus 600
1620 AR
Hoorn
Telefoon
(0229) 257 624
ةعاس  24ةدمل لوبلاب ظافتحإلا

.لوبتلل ةريبك ةبلع ىلع ربتخملا نم لصحتس
.لوبلا عمج تقو  +ةيادبلا خيراتو داليملا خيرات ،كمسإ ةقصل ىلع بتكت
يف لوبلا لك عمجت هدعب .هيمرت نأ كل نكمي ) 1مويلا( احابص مونلا نم ظاقيتسإلا دعب لوألا لوبلا
 2).مويلا( يلاوملا حابصلا يف مونلا نم ظاقيتسإلا دعب لوألا لوبلا ىتح ةبلعلا
:الثم
ىتح لوبلا لك عمجت مث ،ةغراف ةناثمب نذإ أدبت .لوألا لوبلا يمرتو احابص  8ةعاسلا يف ظقيتست
.مونلا نم ظاقيتسإلا دعب يلاوملا مويلا حابص نم  8ةعاسلا
ةبلعلا هذه يف .ةديدج ةبلع موي لك يف لمعتست نأ كيلعف مايأ ةدعل لوبلا عمجت نأ كيلع بجي ناك اذإ
.كيلاود اذكهو  3،مويلا نم لوألا لوبلا ىتح  2مويلا نم لوألا لوبلا دعب لوبلا لك عمجت
يف كيلع هنأ هبتنإ .ديدج نم عمجت نأ كيلعف .تاصوحفلا ءارجإ متي نل فوسف ،لوبلا نم ءزج عاض اذإ
.ةديدج ةبلع لمعتست نأ ةلاحلا هذه
لكشب اقلغُم ةبلعلا ءاطغ نوكي نأ صرحإ .دراب ناكم يف ةبلعلاب ظفتحت نأ كيلع ،عمجلا ةيلمع لالخ
.ديج
:ةيلاتلا نكامألا يف لمعلا مايأ لالخ )بلعلا( ةبلعلا ملست نأ وجرن ،لوبلا لك عمج مت اذإ
Dijklander ZiekenhuisHoorn Poli 7
 16:00و  7:15نيب ةعمجلا ىلإ نينثإلا نم :
 Enkhuizen Molenweg 9bرقم
 11:00و  8:30نيب ةعمجلا ىلإ نينثإلا نم :
رقم
:ةظحالــم
لجأ نم ةيرورض ةداملا هذه .اهفطشت وأ اهيمرت ال .ةظفاح ةدامب ةقفرم ةبلعلا نوكت تالاحلا ضعب يف
.بولطملا صحفلا ءارجإ
!هبــتنإ
.ةيساسحلا ةراثإ يف ببست نأ نكميف ،دلجلا ةظفاحلا ةداملا تسمل اذإ
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Notities:
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Locatie Enkhuizen
Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345
Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257
Locatie Purmerend
Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam
Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn
www.dijklander.nl
info@dijklander.nl
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