
 رهنمودهایی برای بیماران جراحی غیر بستری )سرپایی( 
)Instructions for Surgical Day Care Patients(

 :)Surgery Date( جراحی  zتاریخ 
اگر قبل از جراحی  تان  سرماخوردگی، تب، یا هر نوع بیماری دیگری دارید، لطفاً در اسرع وقت با مطب پزشکتان تماس بگیرید.  

 :)Check-in Time( مراجعه  زمان   
یک روز کاری قبل از تاریخ جراحی، یا خودتان با مطب دکتر جراح تماس بگیرید، یا از مطب دکتر جراح با شما تماس    

می  گیرند و زمان مراجعه را به شما اطالع می  دهند.   

جراحی شما در این مکان انجام خواهد شد:
Mount Saint Joseph Hospital £  St. Paul’s Hospital £

واحد جراحی غیر بستری، طبقه همکف، واحد جراحی غیر بستری، ساختمان پراویدنس،      
3080 پرینس ادوارد استریت، ونکوور، بی  سی طبقه سوم، 1081 بورارد استریت، ونکوور، بی  سی     

تلفن: 874-1141 )604(  تلفن: 682-2344 )604(     

راهنمایی  های دارویی: لطفاً به دستورهایی که مطب 
پزشکتان به شما داده است مراجعه کنید. در روز جراحی، متام 

داروهای خود را در ظروف اصلی آن  ها به بیمارستان بیاورید.

راهنمایی  های خوراکی و نوشیدنی قبل از جراحی: پس 
از نیمه شب الکل مصرف نکنید. می  توانید تا 6 ساعت قبل 
از آمدن به بیمارستان غذا بخورید، اما پس از آن به هیچ وجه. 

می  توانید مایعات زالل )آب، آب سیب یا کرانبری( را تا 2 ساعت 
قبل از آمدن به بیمارستان بنوشید، اما پس از آن هیچ چیز 

ننوشید.

قبل از آمدن به بیمارستان

شب قبل یا صبح روز آمدن به بیمارستان:

دوش بگیرید و سر خود را بشویید.	 

متام جواهرات، ساعت مچی، و گوشواره و هر نوع حلقه و 	 
آالت تزیینی دیگر در بدن مانند میخکاری روی زبان و غیره را 

در بیاورید.

آرایش، الک ناخن، مژه مصنوعی، کاله گیس یا موی 	 
مصنوعی را در بیاورید.

باید هماهنگی الزم را اجنام دهید تا فردی بزرگسال پس از 	 
جراحی شما را به منزل برساند. اگر کسی ندارید که شما 

را به منزل برساند، جراحی شما لغو خواهد شد. شما نباید 
برای رفنت به منزل رانندگی کنید.

باید هماهنگی الزم را اجنام دهید تا فردی بزرگسال شب پس 	 
از جراحی نزد شما مباند.

آنچه باید با خود به بیمارستان بیاورید

کارت مراقبت پزشکی )شماره بهداشت شخصی( یا کارت 	 
خدمات بی  سی

کارت شناسایی عکسدار	 

داروهایتان در ظروف اصلی  شان، افشانه  ها )اسپری 	 
استنشاقی(، انسولین، غیره.

لیوان و فنجان، سمعک، دندان مصنوعی. لنزهای متاسی را 	 
با خود نیاورید.

موارد زیر را با خود نیاورید:   

  پول یا کارت اعتباری	 

 جواهرات	 

 تلفن همراه، پیجر، کامپیوتر َلپ  تاپ	 
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St. Paul’s Hospital - Surgical Daycare Unit
Providence Building, 3rd Floor, 
1081 Burrard St., Vancouver, BC 

Telephone: (604) 682-2344

Mount Saint Joseph Hospital 
Surgical Daycare Unit: Ground Floor (see map, below left) 

Delia Tetreault Procedure Room: First floor - use Kingsway entrance (see map, below right) 
3080 Prince Edward St., Vancouver, BC 

Telephone: (604) 874-1141

Delia Tetreault Procedure Room Procedures include:    • Eye Surgery    • Cystoscopies    • Minor Treatments
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رفنت به خانه
یادتان باشد که باید فردی بزرگسال شما را به خانه برگرداند.	 
هنگامی که به خانه رسیدید، لطفاً از دستورهایی که به شما داده  ایم پیروی کنید.	 
با مطب پزشک جراحتان متاس بگیرید تا برای معاینه  ی »پس از جراحی« نوبت بگیرید.	 
اگر پس از جراحی نگرانی یا پرسشی دارید، لطفاً با مطب پزشک جراحتان متاس بگیرید.	 
آگاه باشید که در صورت نیاز، همواره می  توانید به نزدیکترین مرکز اورژانس مراجعه کنید.	 
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