
  

  
 انجام آزمايش/معاينه   

         

د:  ر را انجام ده ارهای ز ار   س ا ت و درمان خود   از مراق خ عنوان   شما   

  آزمايش خون بدهيد ☐

_______________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________  

 )انجام دهيدEKGمعاينه نوار قلب (   ☐  

_______________________________________________________________________  

  

  ما انجام آزمايش را الکترونيکی سفارش داده ايم، بنابراين شما به برگه يا اتيکت آزمايش نيازی ☐
  .   نداريد
  شما بايستی برگه يا اتيکت آزمايش بهمراه داشته باشيد ☐

  مدرک شناسائی معتبر بهمراه داشته باشيد!

  
 

د ده ش خون  د آزما  توان  اینجا   

  مشخصات تماس را پيدا می کنيد.  se/provtagningsenheter.1177در وبسايت 
   واحد انجام آزمايش وستروس، بيمارستان وستمنلند در وستروس  

  در اينجا می توانيد خودتان در دفتر تعيين وقت اينترنتی ما برای انجام آزمايش وقت رزرو کنيد..
صبح تا  ٧:٠٠تا پنجشنبه از ساعت  ): روزهای دوشنبهDrop‐inمراجعه بدون تعيين وقت قبلی (

  ١۵:٠٠صبح تا  ٧:٠٠و جمعه ها از ساعت  ٠٠:١۶
   آزمايشگاه پزشکی ساال، بيمارستان وستمنلند در شهر ساال  

صبح تا  ٧:٣٠): روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت Drop‐inمراجعه بدون تعيين وقت قبلی (
  ١۵:٠٠تا  ١٣:٠٠و   ١٢:٠٠

 ،بيمارستان وستمنلند در شهر فاگرشتا  آزمايشگاه پزشکی فاگرشتا  
صبح تا  ٧:٣٠): روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت Drop‐inمراجعه بدون تعيين وقت قبلی (

  ١۶:٠٠تا  ١٣:٠٠و   ١٢:٠٠
 آزمايشگاه پزشکی شوپينگ، بيمارستان وستمنلند در شهر شوپينگ  

صبح تا  ٧:٠٠به از ساعت ): روزهای دوشنبه تا پنجشنDrop‐inمراجعه بدون تعيين وقت قبلی (
  ، ١۵:٣٠تا  ١٢:٣٠و   ١١:٣٠

  ١۴:٣٠تا  ١٢:٣٠، ١١:٣٠صبح تا  ٧:٠٠جمعه ها از ساعت 
  1177مشخصات تماس درمانگاه خود را در وبسايت.se/vardcentral  .پيدا می کنيد  

  
 

 )انجام دهيد EKGاينجا می توانيد معاينه نوار قلب (   

  کلينيک فيزيولوژی، بيمارستان وستمنلند در وستروس  
صبح تا  ٨:٠٠): روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت Drop‐inمراجعه بدون تعيين وقت قبلی (

   ١۶:٠٠تا  ١٢:۴۵و   ۴۵:١١
 بخش پذيرش فيزيولوژی، بيمارستان وستمنلند در شهر شوپينگ  

صبح تا  ٧:٣٠به تا پنجشنبه از ساعت ): روزهای دوشنDrop‐inمراجعه بدون تعيين وقت قبلی (
  ،  ١۵:٣٠تا  ١٢:١۵و  ۴۵:١١

  ١۴:٣٠تا  ١٢:١۵، ١١:۴۵صبح تا  ٧:٣٠جمعه ها از ساعت 
  ساالبخش پذيرش داخلی، بيمارستان وستمنلند در شهر  

تا   ١٣:٣٠): روزهای سه شنبه تا پنجشنبه از ساعت Drop‐inمراجعه بدون تعيين وقت قبلی (
١۴:٣٠  

 صبح به شماره تلفن  ٩:٠٠تا  ٨:٠٠وقت روزهای عادی هفته از ساعت  برای رزرو

   زنگ بزنيد ٠٢٢۴-۵٨٣٠٩ 
  بخش پذيرش داخلی، بيمارستان وستمنلند در شهر فاگرشتا  

  زنگ بزنيد ٠٢٢٣-۴٧٢١۴برای رزرو وقت به شماره تلفن
 


