
 آماده شدن برای عمل جراحی
Preparing for your Surgery 

 
لطفاً  ازورودی اصلی استفاده کنيد، سپس به طبقهء دوم برويد،  به قسمت خدمات عمل جراحی  :محل ورود در روز عمل
Surgical Services  . لطفاً  به نقشهء پشت جلد مراجعه کنيد.  کليهء  پارکينگها مجانی می باشد . 

 
 :ساعت/عمل جراحیتاريخ 

 
 فهرست برای عالمتگذاری شما قبل ازعمل

 
 ) هفته پيش ازعمل2درصورت امکان حداقل (  گرفتن وقت مالقات برای مصاحبهء قبل ازعمل 

 
  مصاحبهء قبل ازعمل با يک پرستارتکميل شده است

 
  اگرشامل حال شما (ره، عکسبرداری، تاريخچه و معاينهء بدنی، و غي/ EKGجی.کی. آزمايشگاهي ای   نتايج

 )می شود     
 

  فکس شده است703-392-3992 نتايج آزمايشات باال به 
 

 فهرست برای عالمتگذاری شما درروزقبل از عمل
 

  اگربرای عمل نبايد دربيمارستان بستری شويد، واگرقراراست که آرام بخش دريافت کنيد ترتيبی بدهيد که يک شخص 
 طريقهء رضايتبخشی برای ) مانند تاکسی( وسائل اياب و ذهاب عمومی .   را تامنزل همراهی نمايدبالغ و مسئول شما     

 .   نمی باشد     رفت و آمد
 

 محدوديتهای رژيم غذائی را   که طبق دستورات جراح شما بوده  و دراين بروشوردراختيارمی باشدرا مرور و دنبال 
 .نماييد

     
 

 شما درروز عملفهرست برای عالمتگذاری 
 

شامل جواهراتی که باسوراخ کردن بدن (لطفاً  اشياء قيمتی خود را درمنزل بگذاريد، تمام جواهرات خود را درآوريد 
 .  و اقالم زير راهمراه داشته باشيد). استفاده می شوند

 
 گواهينامهء رانندگی يا کارت شناسائی جاری عکس دار     
 

 بيمه) های( کارت     
 

 )نقد، چک يا کارت اعتباری( سهم حق بيمه     
 

 )درصورت لزوم( CT scanاسکنها . تی. ، سیMRI عکسبرداريهای قبلی،     
 

   دستورات پيشينه، وثيتنامه يا سند وکالت پايدار ، اگرشامل حال شما می شود    
 



 
 .  آنها را قبل ازعمل بايد دربياوريدمی توانيد ازعينک ، کانتکت لنز يا دندان عاريه استفاده کنيد، ولی     

 بيمارستان نمی تواند مسئول اشياء  ( .  دراينصورت جعبهء آنها را هم همراه بياوريد که درداخل آن قراردهيد    
 .)   قيمتی شما باشد پس لطفاً  آنها را در منزل بگذاريد

 
  خوش آمديدInova Fair Oaks Hospitalبه خدمات جراحی در بيمارستان اينووا فيراوکس 

 
 . هدف ما اين است که تا آنجائيکه امکان دارد راحتی شما را پيش ازعمل ، درطول عمل و پس ازعمل فراهم نمائيم

 
 

آزمايشات .  اين بروشور توضيح می دهد که چگونه برای  جراحی خود، آماده شويد و از آن چه انتظاری داشته باشيد
لطفاً  دستورات پزشک .  ن است الزم باشد  پيش ازتاريخ عمل شما انجام شودتشخيصی بخصوصی وجود دارد که ممک

 .خود را دنبال کنيد
 

 مصاحبهء بيمار
Patient Interview 

 
-391-3500بالفاصله با خط وقت مالقات آزمايشات پيش از عمل با شمارهء عمل شما معلوم شد، /زمانيکه تاريخ جراحی

 :اطالعات زير را آماده داشته باشيد.   را فشاردهيد3ت مالقات برای مصاحبهء خود و برای گرفتن وق تماس بگيريد 703
 

 کليهء کارتهای بيمه* 
 شمارهء سوشيال سکيوريتی* 
 تاريخ عمل* 
 

دراين موقع، برمبنای احتياجات بخصوص عمل جراحی  خود به شما برای گفتگو با يک پرستاربرای مصاحبهء تلفنی يا 
 . هد شدحضوری وقت داده خوا

 
جی راتکميل خواهيم نمود . کی.درطول اين مصاحبه، ما پيشينهء پزشکی شما را مرورخواهيم کرد ، آزمايشات و ای

واطالعات مهمی را که جهت آماده کردن شما بطور مناسب برای عمل الزم باشد دراختيار ) اگرشامل حال شما می شود(
 .می گذاريم

 
 داروهائی را که مصرف می کنيد وهمچنين روزی چند باروچه مقدار  کليهءخود و لطفاً  فهرستی از پيشينهء عملهای 

حتماً  داروهای فشار خون ، قرصهای رژيمی، داروهای گياهی، ويتامينها و هرنوع ديگر .  مصرف می کنيد آماده کنيد
مورد نوع داروهايی که مصرف لطفاً  قبل از اينکه برای آزمايشات خود برويد در.  قرص  خود را مرقوم بفرمائيد/ دارو

 .می کنيد به جراح خود اطالع دهيد
 

ممکن است ازشما خواسته شود که جهت انجام آزمايشات اضافی يا به مرکزآزمايشات پيش از عمل برويد يا به پزشک 
 .مراقب اصلی خود مراجعه کنيد

 
 ما می توانيم آزمايشاتی راکه پزشک شما ,در صورتيکه شرکت بيمه شما به بيمارستان اجازهء انجام اين کار را بدهد

جی يا عکسبرداری رابه همراه خود به اين .کی.نتايج آخرين آزمايشات خود، گزارشهای ای   دستور می دهد انجام دهيم 
 دقيقه قبل ازمصاحبه 30شما بايد .   فکس شود703-391-3992مصاحبه بياوريد و يا درخواست کنيد که نتايج به شماره 

 .ميل پيشينهء ابتدائی سالمتی خود درسرقرارخود حاضرشويدبرای تک
 



و غيره به . جی.کی.اگرمصاحبهء تلفنی برای شما برنامه ريزی شده است ، ممکن است بازهم الزم باشد که آزمايشات، ای
ينهء  قبل  برای اطمينان از زمان کافی برای مرور، لطفاً  کليهء پيش .واحد آزمايشات پيش ازعمل برای مرورفکس شود

-Preرا بمحض اينکه دردسترس می باشند به آزمايشات پيش ازعمل ) ، آزمايشات، مشاورات.جی.کی.مانند ای(ازعمل 
Surgical Testingبه اين ترتيب زمان کافی برای رسيدگی وجودخواهدداشت و از تأخيردرعمل جراحی .  فکس نمائيد

 .شما جلوگيری خواهد شد
 

به درورودی اصلی و به .  ای که درست روبروی ورودی بيمارستان است دردسترس می باشدپارکينگ رايگان درمحوطه 
 .طبقهء دوم برويد

 
 ثبت نام

Registration 
 

 :يکی ازاعضاء تيم هم آهنگ کنندهء کيفيت مالی به موارد زير رسيدگی خواهد کرد
 

 با شرکت بيمهء خود دررابطه با شرائط آنها برای لطفاً . با شرکت بيمهء شما برای تائيد مزايای شما تماس خواهد گرفت* 
 .اجازه تماس حاصل فرمائيد- گواهی يا پيش-پيش

 
 .آنها طرف تماس و اطالعات بيمهء شما را تائيد خواهند کرد.  برای تکميل ثبت نام، تلفنی با شما تماس خواهند گرفت*
 

شش نمی باشد با شما درميان خواهند گذاشت و ترتيباتی هرگونه مسئوليتهای مالی را که توسط شرکت بيمهء شما تحت پو* 
 .را درنظرمی گيرند
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لطفاً  برای پرداخت سهم حق بيمه و کسری بيمه پيش . رسيدگی به وجوه پرداختی بايد پيش ازارائه خدمات انجام گيرد
رطول مصاحبهء تلفنی خود با هم آهنگ وجوه پرداختی رامی توانيد با کارت اعتباری د.  ازدريافت خدمات آماده باشيد

، (Visa)وجوه پرداختی را درروز دريافت خدمات می توان با پول نقد، ويزا.. کنندهء کيفيت مالی پرداخت نمائيد
 .، چک و يا چک حامل پرداخت کرد(MasterCard)ماسترکارد

 
  پيش از تاريخ عمل، شما بايد با هم آهنگ .بيانه آماده باشيد/پيش پرداخت$ 500اگربيمه نداريد، لطفاً  برای پرداخت 

 . تماس حاصل فرمائيد703-391-4566کنندهء مالی با شماره تلفن 
 

 شماره تلفنهای مهمی که ممکن است احتياج داشته باشيد
 
 703-391-3500   وقت مالقات برای آزمايشات پيش ازعمل* 
 703-391-3759     بخش آزمايشات پيش ازعمل* 
 703-391-3992    زمايشات پيش ازعملفکس برای آ* 
 703-391-3721      خدمات عمل جراحی* 
 703-391-4566      مشاورهء مالی* 
 703-391-3037       بخش بيهوشی* 
 



 درصورت ابطال
 

 ساعت پيش ازعمل خود مريض شديد يا به هردليلی بايد 48اگردچارسرماخوردگی، تب، سرفهء مزمن، عفونت  درعرض 
 .را باطل نمائيد، با پزشک جراح خود تماس حاصل فرمائيدوقت خود

 
 آماده شدن برای عمل

 
.  نوع بيهوشی که برای عمل شما الزم است تعيين می کند که چگونه خود را پيش ازاينکه به بيمارستان بيائيد آماده نمائيد

 تماس 703-391-3037با شمارهء .  دشما می توانيد با پزشک بيهوشی خود درمورد انواع مختلف بيهوشی مشاوره نمائي
 .حاصل فرمائيد

 
 .دستورات خود را برای بيهوشی توسط آرام بخش تصديق نمائيد* 
 

 ).بدون آرام بخش(دستورات برای بی حسی موضعی * 
 

اگرپزشک شما بی حسی موضعی تجويزمی نمايد، ما توصيه می کنيم که قبل ازعمل خود يک غذای سبک ميل نمائيد، 
 .ای و نان تستمانند چ

 
عدم رعايت محدوديتهای خوردنی و آشاميدنی می تواند احتمال وقوع گرفتاريها را افزايش دهد و منجربه لغوعمل شما 

 .گردد
 

 . تماس حاصل فرمائيد703-391-3721 با شمارهء –زمانيکه درمورد دستورات خود برای بيهوشی ترديد داريد 
 

 . پرستاربه شما خواهد گفت که چه داروهائی را مصرف نمائيد، با کمی آباگربايد داروئی را مصرف نمائيد، يک 
 

 :برای کاهش باکتری برروی پوستتان موارد زيررادنبال نمائيد
 .قبل از آمدن حمام کنيد يا دوش بگيريد. 1
 .لوسيون مصرف نکنيد. 2
 .داده شده باشدمحل عمل را درمنزل پيش ازعمل اصالح نکنيد، مگراينکه دستوراصالح به شما . 3
، ساعت، )شامل جواهراتی که باسوراخ کردن بدن استفاده می شوند(آرايش نکنيد، جواهرات بخودآويزان نکنيد . 4

 .گوشواره و يا انگشتر خود را دربياوريد
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 برای رفت وآمدبرنامه ريزی کنيد
 

نوع رضايتبخشی ) مانند تاکسی(اياب و ذهاب عمومی . ردشما بايد ترتيبی بدهيد که يک نفر بعد ازعمل شما را به منزل بب
 ساعت پس ازعمل جراحی يک 24 تا 12به شما توصيه می شود که برای . ازرفت و آمد  پس ازعمل سرپائی نمی باشد

 .نفر پيش شما بماند
 



ز اينکه شما فرصت شخصی که همراه شما می باشد باکمال ميل می تواند دريکی ازسالنهای انتظارما منتظرشود يا پس ا
ما توصيه می کنيم که تعداد همراهان خود . اين را داشتيد که حالتان کمی بهتر شود درجلوی ورودی اصلی بدنبال شما بيايد

 .شما کودکی همراه نداشته باشند) همراهان(را به يک يا دو نفر محدود نمائيد، وتقاضا داريم که همراه 
 

ن کنيم که بدنبال شما بيايد الزم است که شماشماره تلفن شخص را دراختيار ما همچنين، اگرقراراست ما به کسی تلف
اگرشما دربيمارستان بستری می شويد،  خوب است که يک ساک کوچک که حاوی لوازم نظافت، رب .  بگذاريد

 ويا چوب زيربغل اگرقبل ازعمل ازتختهء شکسته بندی، آويزبازوی دورگردنی .  دوشامبرودم پائی می باشد همراه بياوريد
اگرعمل جراحی باعث اختالل بينائی شما يا توانائی استفاده ازبازوها، دستها، . استفاده می کرده ايد، آنها را با خود بياوريد

 .پاها، يا  انگشتهای پاهای شما می شود، از يک نفر بخواهيد که شما را همراهی نمايد
 

 دستورات ويژه برای کودکان
 

-391-3721با شماره تلفن .  تماس حاصل فرمايند"  بازديد محل " قبل ازتاريخ عمل کودک خود برای والدين می توانند 
 . برای گرفتن وقت برای بازديد تماس بگيريد703

 
والدين بايد ازمحدوديتهای رژيم غذائی مطلع باشند .  کودکانی که برای عمل آماده می شوند به توجه ويژه ای نيازدارند

دستورات برای خوردنيها و .   نمايند که کودکان آنها را دقيقاً  رعايت کنند ، مخصوصاً  صبح روزعملواطمينان حاصل
 سال می باشند بايد درروزعمل، يا برای هرنوع 18بيمارانی که زير.  آشاميدنيهای کودکتان به شما داده خواهد شد

داشتن يک اسباب بازی کوچک يا چيزی .  هی شوندآزمايشات الزم پيش ازعمل درطول اين مرحله توسط ولی يا قيم همرا
 .که ازمنزل آورده باشند وبرای آنها آشنا می باشد به کودکان احساس امنيت می دهد

 
 . سال فرم رضايت مطلع برای عمل را امضاء نمايند18پيش از عمل، الزم است که ولی يا قيم برای کودکان زير

 
به يکی از والدين اجازه داده خواهد شد که به واحد   شما بيدار می شود،بنا به صالحديد پرستار، هنگاميکه کودک 

 .Post-Anesthesia Care Unit (PACU)مراقبتهای پس از بيهوشی وارد شود 
 

هنگاميکه زمان ترک بيمارستان می رسد در صورتيکه کودک شما به دلداری و يا مراقبت ويژه احتياج داشته باشد ما 
 . بزرگسال دردسترس باشندتوصيه می کنيم که دو

 
 روزعمل

 
 .به ورودی اصلی برويد.  کليهء پارکينگها مجانی می باشند: پارکينگ

 
 که درطبقهء Surgical Servicesهنگاميکه شما وهمراهتان وارد می شويد، به محل خدمات عمل جراحی : اعالم ورود

 . دوم قراردارد خودرا معرفی کنيد
 

کادرکارکنان ما برای حصول اطمينان از ايمني شما درطول عمل از شما سؤاالتی خواهند چندين نفرازاعضای : مصاحبه
 .پرسيد

 
 .شما روپوش ، کاله و دم پايی بيمارستان بتن خواهيد کرد: تعويض لباس

 
ا شم.  بيشتربيمارانی که تحت بيهوشی قرارمی گيرند مايعاتی راازطريق سرم دريافت خواهند کرد: آماده شدن برای عمل

 .مجدداً ،ً اگرسؤالی داريد حتماً  بپرسيد.  را با برانکارد يا صندلی چرخ دار به اطاق عمل خواهند برد
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شما .   هنگاميکه وارد اطاق عمل شديد، کادرپزشکی به شما کمک خواهد کرد تا برروی ميز عمل قرار بگيريد:اطاق عمل
پرستاراطاق عمل .  اطاق به احتمال قوی خنک خواهد بود.  واهيد کردچراغهای زيادی را باالی سرتان مشاهده خ

 .  ومتخصص  بيهوشی همه چيز رابرای شما توضيح خواهند داد، ودرطول عمل پيش شما خواهند ماند
 

 بعدازعمل
 

-Postی که همچنين به عنوان واحد مراقبتهای پس از بيهوش پس از عمل، شما رابه اطاق بهبودی خواهند برد:  بهبودی
Anesthesia Care Unit (PACU)شما تحت نظرخواهيد بود تااينکه بيشترين اثرات بيهوشی ازبين  . شناخته شده است

 .  برود
 

 اگرچه دراثرواکنش بدن شما به عمل انتظار يک مقدار دردمی رود، پرستاروپزشک شما جهت دادن دارو :کنترل درد
از آنجائيکه هربيمار و تجربهء دردهرفردی متفاوت می باشد، .  .  هند کردبرای کاهش درد ازنزديک از شما مراقبت خوا

 .مهم است که اگردردی احساس می کنيد به پرستارخود اطالع دهيد
 

پس ازاينکه درواحد مراقبتهای پس از بيهوشی حالتان بهترشد، ممکن است شما را به واحد عمل روزانه : مرحلهء نهائی
Same Day Surgery Unit ، اگربايد شب بستری .  که درآنجا همراه شما می تواند به شما ملحق شود، نقل مکان دهند

 خواهيد رفت، سپس شمارا به اطاق مخصوص بيماران خواهند برد، و به خانوادهء شما اطالع PACUشويد، شما به 
 .خواهند داد

 
 دستورات مرخص شدن

 
 پرستار دستوراتی را که ويژهء عمل و نوع بيهوشی شما می هنگاميکه برای مرخص شدن آماده باشيد، يک:  دستورات

به راحتی هرپرسشی که ممکن است قبل از مرخص شدن . يک نسخهء کتبی به شما داده خواهد شد. باشد مرور خواهد کرد
 Point ofنکته نظر " از شما خواسته می شود که يک نظرخواهی الکترونيکی  رضايت به نام .  داشته باشيد را بپرسيد

View  " را تکميل نمائيد. 
 

شما به ورودی اصلی بيمارستان که درآنجا يکی ازاعضای خانواده و يا يکی ازدوستانتان به دنبال شما آمده : رفتن به منزل
همراه شما می تواند از محل خدمات عمل جراحی که درطبقهء دوم قرار دارد جويا شود که آيا .  است همراهی خواهيد شد

 .رفتن آماده هستيد يا خيرشما برای 
 :اگرآرام بخش استعمال کرده ايد

 
 ساعت  رانندگی نکنيد، با دستگاه کارنکنيد، مشروبات الکلی استعمال نکنيد يا هيچگونه تصميمات مهم 24حداقل برای * 

 .اتخاذ ننمائيد
 

خستگی، سرگيجه، خواب آلودگی احساس .  ساعت استراحت کنيد12درنطرداشته باشيد که پس از رسيدن به منزل حداقل * 
 . يا حالت تهوع جزئی پس ازعمل معمول می باشد



 
 ساعت پس از مرخص شدن می توانيد انتظارداشته 24برای جراحی هايی   که به بستری شدن احتياج ندارند ، درعرض 

 .باشيد که ازکادرپرستاری ما برای عرض حال پس ازعمل با شما تلفنی تماس گرفته شود
 

 Inova Fair Oaks Hospital 3600-391-703تان اينووا فيراوکس بيمارس
3600 Joseph Siewick Drive, Fairfax, VA 22033 

 
بطرف ( شمالی 7100 خارج شويد، Fairfax County Parkwayازخروجی  :  I-66حرکت بطرف مشرق يا مغرب در

 Rt. 50پس از اينکه از روی . بورکنيدع) Lee-Jackson Memorial Highway ( Rt. 50ازروی ). Restonرستون 
خيابان راگبی را ادامه دهيد تا خيابان دوم  .  Rugby Roadعبورکرديد، سر چراغ دست راست بپيچيد توی خيابان راگبی 

  .Joseph Siewick Driveدست راست 
 

سرچراغ .  شمالی خارج شويدFairfax County Parkwayازخروجی : Route 50حرکت بطرف مشرق يا مغرب در
 Josephخيابان راگبی را ادامه دهيد تا خيابان دوم دست راست  . Rugby Roadبطرف راست بپيچيد توی خيابان راگبی 

Siewick Drive. 
 

 سردبستان نيوی  :  Reston/Herndonهرندون/ بطرف رستونWest Oxحرکت بطرف شمال در خيابان وست اوکس 
Navy Elementary Schoolد توی خيابان اوکس تريل  دست چپ بپيچيOx Trail Road . اولين خيابان دست چپ

 .Joseph Siewick Driveبپيچيد توی 
 

  دورمی Reston/Herndonهرندون /درحاليکه ازرستونWest Ox حرکت بطرف جنوب درخيابان وست اوکس 
 .  Ox Trail Roadيل  دست راست بپيچيد توی خيابان اوکس ترNavy Elementary School سردبستان نيوی :شويد

 .Joseph Siewick Drive اولين خيابان دست چپ بپيچيد توی
  
 
 
  
 
 


