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 پذیرش شما در واحد جراحی روزانه

 بدانید کند کمک شما به  امیدواریم  .شماست پذیرش درباره مهم  اطالعاتی حاوی برگ این .آمدید خوش( SDU) روزانه  جراحی واحد به 

 دارید نگه  امن مکانی در و بخوانید دقت با را آن لطفا   .باشید داشته  را چیزی چه  انتظار کنید،می مراجعه  عمل یا جراحی برای که  زمانی
 .کنید مراجعه  صفحه  پشت در مندرج لیست چک به  آسانی به  بتوانید تا

 
زیر تماس بگیرید:اگر در روز عمل خود ناخوش هستید یا قبل از عمل پرسشی دارید، لطفاً با ما به شماره یا   6471  8120  023های 

023  8120  4099. 

 
 ما کردن پیدا نحوه

داوطلبانی در بخش پذیرش اصلی برای   مستقر هستیم.  Southampton General Hospitalدر بلوک مرکزی در   Fما در طبقه  
 اهنمایی شما حضور دارند.ر

 
 شما رسیدن از قبل

از دستورالعمل که لطفاً  داروهایی هستند  پیروی کنید.اگر  مندرج در نامه پذیرش به ویژه توصیه مربوط به خوردن و آشامیدن،  نباید های 
این برگ ثبت شده کنید، در کلینیک پیش ارزیابی به شما گفته خواهد شد. این موارد در پایان  اند. لطفاً حتماً  قبل از مراجعه، مصرف 

 تمامی داروها را با خود بیاورید.

 
 شما عمل یا جراحی روز

از شما  با اشتیاق از شما استقبال خواهد کرد. تیم پرستاری در اسرع وقت لطفاً به محض رسید ورود خود را به مسئول پذیرش اطالع دهید.

بمانید.خواسته می حاضر در حدود  شود تا زمانی که برای عمل شما آماده شوند، در اتاق انتظار  عمل و رادیولوژی    ۲۰ما از بیماران  اتاق 

احتماالً بیماران بسیار دیگری همزمان با شما مراجعه کنند.مراقبت می  کنیم بنابراین 

 
 بخش محل به  شما رفتن از قبل

برنامهپرستاران به ترتیب عمل شده برای آن روز، شما را صدا میهای  است صبح به   زنند تا به محل بخش بیایید.ریزی  اگر چه ممکن 
است دیرتر در آن روز انجام شود.  مرکز برسید، جراحی یا عمل شما ممکن 

زمان تقریبی را به شما اطالع خواهد داد،   اما لطفاً توجه داشته باشید که این زمان ممکن استتیم پرستاری 

 هدف ما این است که زمان انتظار را در حداقل میزان نگه داریم اما ممکن است الزم باشد برخری افراد چند ساعت منتظر بمانند. تغییر کند.

و فکر خوبی است که چیزی برای  تماشا کنید  مثل کتاب یا    تلویزیونی بزرگ وجود دارد تا در زمان انتظار  انجام کاری با خود بیاورید، 

از مسئول پذیرش بپرسید. ای برای خواندن.مجله  اگر در هر زمانی به اطالعات یا کمک نیاز دارید، لطفاً 

 
 شما عمل یا جراحی از قبل

آمده بزرگی است که تا  این محل معموالً بخش پیش زنیم تا به محل بخش بیایید.زمانی که تیم بالینی آماده مراقبت از شما باشد، شما را صدا می

هم  هر کند.یک پرستار شما را برای عمل آماده می آمده دارای سرویس بهداشتی مجزا است.هر بخش پیش جنس در آن حضور دارند.چهار بیمار 

که نیاز داشته باشید، انجام می با شما صحبت خواهد کرد و از شما  شود.گونه آزمایش خون یا درمان دیگری  پزشک جراح در مورد عمل 

را امضا کنید.خواهد رضایتنامهمی اتاق مشاوره خصوصی درخواست کنید. ای  بودید به طور محرمانه گفتگو کنید، لطفاً   اگر در هر زمانی مایل 

از شما خواهشمندیم اگر در مورد چیزی   کند.هوشی نیز با شما در مورد نوع بیهوشی و مسکنی که دریافت خواهید کرد، صحبت میمتخصص بی
ندارید، سوال بپرسید.  اطمینان 

 
خواسته  کمی قبل از جراحی یا عمل شما از شما خواسته می عوض کنید و از غالب بیماران  شود میشود تا لبس خود را با گن بیمارستان 

در صورتی که داشته باشید، لباس خواب و دمپاییشما می جوراب جراحی بپوشند. خود را بپوشید.توانید  اگر از دندان مصنوعی،   های 

استفاده می  توانید آنها را هنگام رفتن به اتاق  کنید، میسمعک یا عینک 
با یک همراه یا با صندلی چرشما می عمل داشته باشید.  خدار یا در یک چرخ دستی به اتاق عمل بروید.توانید پیاده 

 
 
 
 

 برگ اطالعات بیمار

http://www.uhs.nhs.uk/


 برگ اطالعات بیمار

www.uhs.nhs.uk 

 

 

 
تعداد روز قبل از   توقف مصرف   

 عمل
 

تعداد روز قبل از   توقف مصرف   
 عمل

 
تعداد روز قبل از   توقف مصرف   

 عمل

 
 6623 8120  023 تلفن:

 
 

 
ما از لوازم شخصی شما مراقبت می از شما می کنیم.زمانی که تحت عمل هستید،  لوازم محدود است بنابراین  خواهیم تنها  محل نگهداری 

 لوازم ضروری مثل لباس خواب، دمپایی و لوازم شستشو را در یک

 شود.نیز به آن بخش ارسال میاگر به مدت یا یا چند شب به بخش دیگری بروید، لوازم شما  کیف کوچک با خود بیاورید.

 
 شما عمل یا جراحی از بعد

روز به خانه می اگر تحت بیهوشی عمومی   کنیم.روید، ما پس از جراحی یا عمل، از شما در واحد جراحی روزانه مراقبت میاگر در همان 
الزم است شخصی بالغ و مسئولیت در زمان ترخیص به خانه و در طول شب شقرار بگیرید،  اگر کسی را ندارید   ما را همراهی کند.پذیر 

تختی  است برای بستری شبانه در بیمارستان  خود را انجام دهید زیرا ممکن  است نتوانید عمل  از شما مراقبت کند، ممکن  طریق  که بدین 

زندگی می وجود نداشته باشد. یا دوستان باگر تنها  تا یکی از آشنایان  لطفاً سعی کرده و هماهنگ کنید   ا شما بماند.کنید، 

 
 پذیرش زمان تغییر

در آن روز پس از رسیدن شما، لغو شود.گاهی اوقات الزم است جراحی یا عمل این امر اغلب به دلیل فشار کاری پیش بینی نشده بر   هایی 
از جمله نیاز به ارائه خدمات اورژانسی رخ می خدمات درمانیبیمارستان  را به شما  دهد و به این معناست که ما قادر نیستیم  مورد نیازتان 

و در صورت وقوع تنها میما تمام تالش خود را می ارائه دهیم. تا از رخداد این امر جلوگیری کنیم  از شما پوزش  کنیم  توانیم صمیمانه 

شما تغییر کند، از شما خواسته می بطلبیم. طی اگر الزم است زمان عمل  دیگری  ده را به شما روز آین  ۲۸شود به خانه برگردید و تاریخ 

 این وظیفه قانونی ماست. کنیم.پیشنهاد می

 
 داروهای شما قبل از پذیرش

 
 داروهای زیر را در روز جراحی یا عمل خود مصرف نکنید:

 

 
کنید:  لطفا  قبل از جراحی مصرف داروهای زیر را متوقف 

 

 
 پرستار پیش ارزیابی شما:
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ای از آن در قالبی دیگر از جمله آسان خوان، چاپ درشت،  برای دریافت ترجمه این سند یا نسخه

تماس بگیرید یا به   0135  484  0800بریل یا صوتی، لطفا  با 

patientsupporthub@uhs.nhs.uk  .برای مراجعه،   برای کمک جهت آمادگیایمیل بزنید

هماهنگی حضور مترجم یا دسترسی به بیمارستان، لطفا  از  
www.uhs.nhs.uk/additionalsupport  دیدن کنید 

 
 

 
 چک لیست شما -قبل از پذیرش  

با  به خاطر داشته باشید اگر پرسشی دارید، قبل از آمدن به بیمارستان می لطفاً چک لیست زیر را قبل از پذیرش خود با دقت بخوانید. توانیید 

 ما تماس بگیرید.

 
و جویدن آدامس خوردن غذا  از دستورالعمل قرص نعنا  کنید. مکیدن  مندرج در نامه پذیرش درباره خوردن و آشامیدن، پیروی  های 

از شما اعالم توقف غذامحسوب می باید   خوردن، از آنها پرهیز کنید.  شود، بنابراین 

 
این داروها پشت صفحه ذکر شده  اند.داروهای خود را در کلینیک پیش ارزیابی طبق دستور مصرف کنید. 

 .بیاورید خود با را داروها تمامی لطفا   

 
انتظار ما نسبتاً کوچک است و ا گر با حضور بیش از حد افراد تنها یکی از خویشاوندان یا دوستان را در آن روز با خود بیاورید.محل 

ما را تحت است حریم خصوصی سایر بیماران   الشعاع قرار دهد.شلوغ شود، ممکن 

 
که سرفه می سرما خوردهکودکان و دوستان/خویشاوندانی  به واحد آورده شوند.کنند،   اند یا به هر شکل ناخوش هستند نباید 

 
زمانی که در اتاق عمل هستید، از کیفما نمیتنها یک کیف کوچک لوازم شخصی با خود بیاورید.   بزرگ نگهداری  توانیم  های 

در نظر گرفته شود که زمان بستری شما طوالنی باشد، یکی از دوستان یا خویشاوندان میکنیم.اگر  را در روز تر  تواند لوازم بیشتری 
بیاورد.  بعد برایتان 

 
گشاد و راحتی را برای پوشیدن بعد از عمل  لباس داشته باشید.های  است که لباس خواب و یک جفت دمپایی   بیاورید.خوب 

 
دستور کلینیک پیش ارزیابی، با استفاده از  باید طبق  یا دوش بگیرید.شما  روز جراحی یا عمل خود، حمام کنید    Hibiscrubدر صبح 

از عفونت کمک کند.  خود را بشویید تا به پیشگیری 

 
و جواهرآالت به استثناء حلقه ازدواج را بیرون بیاورید.  هر گونه آرایش، الک ناخن، ناخن مصنوعی 

 
شماد نمی مسئولیتی در قبال لوازم گرانبهای  را با خود نیاورید.ما  ایمن برای  هیچگونه لوازم گرانبهایی  اما کابینتی  لوازم شخصی پذیریم 

 زنیم.شما داریم که با دقت به آنها برچسب می

 
سیگار می کشید، باید    ۲۴بخشی را به مدت حداقل الکل یا هیچگونه مواد شادی  ساعت قبل از جراحی خود مصرف نکنید.اگر 

سیگار اجتناب کنید.  در روز عمل از کشیدن 

 
ه به اصالح نیاز باشد، وقتی به ما مراجعه کردید به طور دقیق به شما الزم نیست محل جراحی را در خانه اصالح کنید.در صورتی ک

 دهیم چه اقدامی ضروری است.توضیح می

 
می شما توصیه  به  بروید،  خانه  به  عمل  روز  همان  در  بیهوشی  اگر  کند.اگر تحت  را همراهی  شما  خویشاوندی  یا  دوست  شود 

در طول شب د باید شخصی در خانه  باشد. اگر تنها زندگی میعمومی قرار گرفتید،  یا خویشاوندی  ر کنار شما  کنید، از دوست 

 بخواهید از شما مراقبت کند.

 
 دارید دیگری پرسش اگر

درباره پذیرش خود داشتید، لطفاً با واحد جراحی روزانه به شماره  های زیر تماس بگیرید:اگر پرسش دیگری 

 .4099 8120 023 یا 6471 8120 023
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