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Getting Ready for Your Surgery                         آماده شدن برای عمل جراحی
Jim Pattison Outpatient Care and Surgery Centre  Surrey Memorial Hospital 

 My Surgery Date:تاریخ جراحی من:ــــــــــــــــــــ 

                 One week before your surgery یک ھفتھ قبل از عمل جراحی شما
) را نیگلوکزام ،یدان کوا نسنگ،یج م،یکاوا، خارمر نکو،یج ر،ی(س یاھیگ و داروھای ھا، مکمل ھا نیتامیمصرف تمام و •

 .دیمتوقف کن
بھ شما  رشیقبل از پذ کِ ینیکل پرستارِ  ای یھوشیجراح، متخصص ب نکھیمگر ا دیخود ادامھ دھ معمول یمصرف داروھابھ  •

 .دستور قطع دارو را داده باشد

 .دیمتوقف کن انجام میشود را یجراحعمل کھ در آن  یا ھیمو از ناححذف  ای، انداختنبند  ون،یالسیاپ دن،یھرگونھ تراش •

 .دیبتراش یشب قبل از جراح ایروز در  مورد نظر را  ھیناح ، باشدگردن  ھیناح ایصورت، گلو  یشما رو ی: اگر جراحاستثنا

 .دیرا بردار یمصنوع یناخن ھا را پاک کرده و  ژل ک،یلی، الک ناخن و اکرباشد یتانپا ایدست  یشما رو یاگر جراح •

 .بیاورند رونیبرا  آنھا کھ  دیدھ یبیترت ،نیاز باشد یبھ ابزاربرداشتن آنھا  یبراکھ  دیدار (پیرسینگ)ی در بدناتتزییناگر  •

چنین در کنار شما بماند. اگر  یساعت بعد از جراح 24بزرگسال شما را بھ خانھ برساند و تا  کیکھ  دیدھ یبیترت •
 .میشما را لغو کن یجراح میوجود نداشتھ باشد، ممکن است مجبور شوامکانی 

 ی. مدیکن تھیھداروخانھ  یک) را از بخرید عدد 1( عیصابون ما ای) بخرید عدد 2گلوکونات ( نیدی% کلرھگز4 ای% 2اسفنج  •
 .بخواھیداز داروساز   ای دیکن دایپ ھیاول یآن را در بخش کمک ھا دیتوان

                                               Eating and drinking before surgery غذا خوردن و آشامیدن قبل از عمل جراحی
 شنھادی. پدیانگور) بنوش ای کرن بری ب،یس شفاف ( وهیفنجان آب م 3شب،  مھیقبل از ن و یقبل از عمل جراح روز عصرِ در  •

 .دیانجام دھشب  8ساعت  یکار را حوال نیا میکن یم

 .دینخور یریش یو فرآورده ھا ریاز جملھ ش ییغذا چی) ھشب 12:00شب ( مھیبعد از ن •

کرن آب  ب،یشفاف فقط آب، آب س عاتیاز ما منظور .دیشفاف ھست عاتیما دنیمجاز بھ نوش یساعت قبل از زمان جراح 4تا  •
 .و آب انگور است بری

قبل  کینیپرستار کل ای یھوشیجراح، متخصص ب نکھیمگر ا د،یجرعھ کوچک آب مصرف کن کیمعمول خود را با  یداروھا •
 .دیبھ شما گفتھ باشد کھ آن را قطع کن رشیاز پذ

. پس دیانگور) بنوش ای یکرن بر ب،یشفاف (سمیوه ) آب تریل یلیم 375فنجان (  1½ ،ی) ساعت قبل از زمان جراح4چھار ( •
 .دیننوش یزیمدت، چ نیاز ا

 .میشما را لغو کن یجراح ممکن است د،ینکن تیرا رعا ییغذا یدستورالعمل ھا نیاگر ا توجھ:
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Skin cleaning              تمیز کردن پوست
 عصر روز قبل از عمل جراحی: •

 درآوریدرا  تزیینات دیگر بدنتانتمام جواھرات و. 
 دییبشوخود را  یو با صابون و شامپو معمول دیریحمام بگ ایدوش. 
 صورت  یروماده  نیااز . دییگلوکونات بشو نیدیسپس بدن خود را از گردن تا انگشتان پا با کلرھگزآبکشی کنید و

 .دیخود استفاده نکن
دیخشک کن زیحولھ تم کیو با  بخوبی آبکشی کرده. 
  صورت خود  ایپوست  ی) رونیعطر، ادکلن، دئودورانت، وازل ش،یپودر، آرا ون،ی(لوس یمحصولنوع  چیھاز

 استفاده نکنید.
 استفاده کنید زیمالفھ تمبرای خوابیدن از و  دیبپوش زیلباس خواب تم. 

 صبح روز عمل جراحی:  •
دیرا دوباره شامپو کن تانیموھا ستین یازی. نشستشو دھیدگلوکونات  نیدیدوباره بدن خود را با کلرھگز. 
 آبکشی کنید.خود را بخوبی 
دیو گشاد بپوش زیتم یلباس ھا. 
دی)، زبان و سقف دھان خود را مسواک بزنیمصنوع یدندان ھا (دندان ھا. 

    Rememberدیادآوری میشو
 .دیپاسپورت) را بھ ھمراه داشتھ باش ،یرانندگ نامھیعکس دار (گواھ ییکارت شناسایک و  BC کارت خدمات •
 .دیاوریبآن با خود  یف اصلوخود را در ظر یتمام داروھا •
 .دیاوریب با خود را خود  یدندانپزشک وسیلھ ای CPAP دستگاه ،(ایست موقت خواب) ھستیدآپنھ خوابمبتال بھ گر ا •
 .دیخود ھمراه داشتھ باش لیو وسا یکوچک بھ ھمراه لوازم بھداشت اریبس فیک کی د،یمان یمرا در آنجا شب  کیاگر •

 .دیبا ارزش را در خانھ بگذار لی. تمام وسادیداشتھ باشھمراه بیمھ تکمیلی خود را  کارت

      Where to go کجا بروید
 اطالع میدھند.را بھ شما  مارستانیبھ ب آمدنو زمان  یو زمان جراح گرفتھ میشود شما تماس با مطب پزشک عمل از  ازچند روز قبل 

 بیمارستان سوری ممولایر  
Surrey Memorial Hospital ,13750 – 96 Avenue, Surrey 

 .دیوارد شو  94A ابانیدر خپارکینگ جنوبی  قیاز طر
 .دیبرو 1طبقھآسانسور بھ  با
 رشیبھ سمت پذو تا انتھای راھرو  برویدآسانسور بھ سمت راست  از

 .شود یصبح باز م 6. ساعت دی(منطقھ بنفش) برو یجراح
 .عموم قفل است یبرا ابانیخ طرف از یساختمان جنوب یوروددر  :توجھ

  مرکز مراقبت و عمل جراحی بیماران سر پایی جیم پاتیسون
Jim Pattison Outpatient Care and Surgery Centre  

9750 140 Street, Surrey 
 .شود یباز م صبح 6:30. ساعت را پیدا کنید  Surgical Daycare. عالمت دیبرو 4با آسانسور بھ طبقھ 
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