
 خالصه
آیید و همان روز هم روزه زمانی است که در زمان تعیین شده در روز عمل جراحی خود به شفاخانه میجراحی یک   

راحتی صورت بگیرد، ضرور است ضروریات طبی و محافتی روید. برای اطمینان از اینکه این کار بهبه خانه می
 شما را در نظر بگیریم

 سازیگفتگوی آماده
سازی با یک نرس را توانید قبل از عمل جراحی خود، درتماس شوید تا یک گفتگوی آمادهدر صورت عالقمندی می

ریزی شده برای جراحی تنظیم کنید. این موضوع نباید زودتر از چهار هفته و دیرتر از یک هفته قبل از تاریخ پروگرام
های طبی و محافظت خواهد بود. ما در مورد و ارزیابی جنبه ریزی برای جراحیشما باشد. این گفتگو بشمول پروگرام

افتد، و در مورد محافظت از خود ها میگوییم که در روز جراحی کدام اتفاقها صحبت می کنیم، به شما میسازیآماده
است کن کنیم. همچنان این فرصت را خواهید داشت تا هر سؤالی که ممبعد از رخصت شدن و رفتن به خانه گفتگو می

 داشته باشید را پرسان کنید.

 دقیقه طول بکشد. 15شود که حدود این گفتگو رایگان است و تخمین زده می

سازی توانید گفتگوی آمادهکنید، و اگر سوالی ندارید، میبرید و هیچ دوایی مصرف نمیاگر در صحت کامل به سر می
 نمایش ات قبل از روز جراحی باالی لینک ذیل کلیک کنید.را انجام ندهید. برای مشاهده نمایش سالید حاوی معلوم

 ببینید. اینجا از را سالید

 کدام موقع باید زنگ بزنید؟
بعدازچاشت و روزهای  2.00الی  1.00شنبه ساعت سازی، روزهای سههای تلیفونی برای گفتگوی آمادهساعت تماس

 ازچاشت است.قبل 10:00الی  08:00جمعه ساعت 

 سازی را با یک نرس داشته باشید با نمبرخواهید گفتگوی آمادهلطفاً تا یک روز قبل از روزی که می

 کنید. تنظیمبا بخش پذیرش درتماس شوید تا یک گفتگوی آماده سازی را   0470 – 58 83 61

 توانید در عمل جراحی خود حضور حاضر شویداگر نمی
 اگر مجبور هستید عمل جراحی خود را لغو کنید یا سؤاالت دیگری دارید، با کلینیک مربوطه درتماس شوید.

  

 سواالت دیگر لغو کلینیک

 76 80 58-0470 75 80 58-0470 کلینیک جراحی

 50 72 58-0470 67 72 58 -0470 کلینیک ارتوپیدی

 98 84 58-0470 96 84 58-0470 مرکز صحی زنان

 50 73 58-0470 50 73 58-0470 کلینیک گوش، گلو و بینی

روزه درتماس اگر مجبور هستید عمل جراحی را در همان روز عمل لغو کنید، بطورمستقیم با خود بخش جراحی یک
 61 83 58-0470شوید، تلیفون. 
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 برای اقارب
 UVAروزه( و )بخش ریکاوری جراحی یک DUVAروزه وجود دارد: دو بخش ریکاوری در کلینیک جراحی یک

 )بخش ریکاوری(.

 ریکاوری هایبخش به مربوط هایرویه
کشد. لطفاً متوجه روزه چقدر طول میمتأسفانه به مشکل بتوان گفت که مدت اقامت شما در بخش عمل جراحی یک

کنندگان توانید در جریان روز عمل جراحی با مریض در تماس شوید. مالقاتباشید که اگر یکی از اقارب هستید، نمی
توانند از ساالن دارای ضروریات مخصوص میضور پیدا کنند. اطفال یا کالناجازه ندارند در بخش ریکاوری ح

 همراهی یکی از کارمندان یا اقارب برخوردار شوند.

شود. وقتی زمان رخصت شدن برسد، به مریض زمانی که آماده رفتن به خانه باشد، ذریعه تلیفون با شما درتماس می
DUVA  یاUVA کنید.مراجعه می 

 ک ویلچیر از تاالر مرکزی بطور قرض بگیرید.توانید یمی

 :DUVA کردن پیدا چگونگی
 .از راه ورودی اصلی وارد شوید 
 های مربوط به "لوحهMedicinhallen.مرکز صحی( را تعقیب کنید( " 
 .از کافه و آرایشگاه تیر شوید 
  به طرف چپ دور بخورید تا بهMedicinhallen .بروید 
 بروید. 4لیفت یا زینه به منزل  بعدآ به چپ دور بخورید و با 
  داری عالمت  2از لیفت مستقیماً به پیش بروید. دکمه نمبرDUVA .را فشار دهید 

 :UVA کردن پیدا چگونگی
 .از راه ورودی اصلی وارد شوید 
  بروید. 4بعدآ با لیفت یا زینه به منزل 
 .به طرف راست بروید 
  آالرم خارج دروازه دارای عالمتUPPVAKNINGSAVDELNING .بخش ریکاوری( را بزنید( 
  ما شما را مالقات خواهیم کرد. -منتظر جواب باشید 

 های آن در مورد عمل جراحیسؤاالت متداول و جواب
 بخورید؟ غذا خود جراحی عمل از قبل نباید چرا

از ورود هر چیزی بجز هوا به طور معمول مانع هایی که بهگیرید، رفلکسزمانی که تحت انستیزی عمومی قرار می
شود، و این موضوع باعث حرکت میگردند. همچنان پرده باالی معده شما بیشوند، متوقف میهای شما میشش
ها باز گردد حفظ محتویات معده شما در جای خود مشکل گردد. به این صورت مسیر عبور بین معده و ششمی
کند و زمانی که تحت انستیزی عمومی ساجق باشد، معده اسید تولید میخورید، حتی اگر فقط شود. وقتی غذا میمی

تان شود خطرناک است. یابد. اگر محتویات معده ذریعه مری وارد ششاید، خطر بروز استفراغ افزایش میقرار گرفته
قرار  حسی موضعیکس قبل از عمل جراحی چیزی نخورد، حتی اگر فقط قرار باشد تحت بیتاکید داریم که هیچ

بگیرد. دلیلش این است که ممکن است به شما مسکن بدهیم یا تصمیم بگیریم که به هر دلیلی از انستیزی عمومی 
 استفاده کنیم.

 کنم؟ مصرف دود بدون تنباکوی یا بکشم سگرت جراحی عمل از قبل توانمنمی چرا
شود و مقدار یی شما مخاط تشکیل میکنید، در طرق هواکشید یا تنباکوی بدون دود مصرف میزمانی که سگرت می

 شوید. به سؤال فوق مراجعه کنید.طور مکمل ناهار نمییابد. این به این معنی است که بهتیزاب معده افزایش می

 است؟ زیاد پاندویل/آلودون از گرم دو آیا



ای کاهش خطر بروز درد مصرف دوزهای باالتر پراستامول )که نام ماده فعال این دواها است( قبل از عمل جراحی بر
کیلوگرم است یا هر روز پراستامول  50بعد از عمل جراحی مشکلی ندارد. با این صورت، اگر وزنتان کمتر از 

 مصرف کنید، باید فقط یک گرم مصرف کنید.

 کنم؟ مصرف ایپرن چهار پاندویل/آلودون بجای توانممی آیا بناا   دارم، ایپرن فقط خانه در من
 تواند باعث افزایش شدت خونریزی شما در جریان عمل جراحی گردد.دواهای مشابه مثل ایبومتین میخیر، ایپرن و 

 بگیرم؟ شاور اسفنج با جراحی عمل از قبل باید چرا
 دهد.این کار باعث کاهش میزان باکتریای روی جلد شما شده و خطر عفونت را کاهش می

 کنم؟ استفاده بوییخوش محصوالت ردیگ یا اصالح از بعد ژل عطر، از توانمنمی چرا
عالوه، محصوالت خوشبویی همواره خطر ایجاد توانند اثرات شاور گرفتن با اسفنج را خنثی کنند. بهاین محصوالت می

 آلرجی را در پی دارند.

 بمانم؟ ریکاوری بخش در مدت چند باید
د. بهتر است فرض کنید که ضرور است تمام اید بستگی دارتان و عملی که داشتهطور کامل به صحتاین موضوع به

 روز در اینجا بمانید و نباید پروگرام دیگری را ترتیب بدهید.

 کنم؟می درد احساس جراحی عمل از بعد آیا
این موضوع در اشخاص مختلف متفاوت است، اما اگر احساس درد داشتید، کارمندان بخش ریکاوری به شما کمک 

 داشتید، حتماً این موضوع را به ما بگویید.خواهند کرد. اگر درد 

 بگیرم؟ رخصتی ام وظیفه از جراحی عمل از بعد است ضرور آیا
تواند در روز عمل جراحی به این سؤال جواب بدهد. اگر ضرور است دهد میجراحی که عمل را باالی شما انجام می

توانید نمبر تلیفون مربوطه را در می -ماس شوید توانید با کلینیک جراحی درتازقبل از موضوع مطلع شوید، میقبل
 نامه فرستاده شده است مشاهده کنید.اوراقی که همراه با دعوت

 بمانم؟ تنها جراحی عمل از بعد توانمنمی چرا
شود که کنید و ممکن است دچار درد شوید که مانع از آن میبعد از عمل جراحی، احساس خستگی و ناتوانی می

جابجا شوید. بنابراین خوب است که کسی همراهتان باشد تا بتواند به شما کمک کرده و از شما حمایت طور عادی به
ای داشته و فقط نماید. بعضی اوقات استثناهاتی نیز وجود داشت، بطورمثال در صورتی که عمل جراحی صغیره

 حسی موضعی شده باشید.بی


