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تیاریآپریشن لئی /داخلے  

 

 داخلہ  (1)

  

 آمد تےوقت       -

  ؛ؤاندراج کراوچ براہ مہربانی اکاؤنٹس آفس 

  ؛ؤہمراہ ال ادویات والیاں توں لیتیاں جاناپنی دیگر تمام باقاعدگی تے نتائج دے براہ مہربانی حاضری رسید، معائنے 

 رکاوٹدی زبان        -

  سکدا یا انگریزی بول  کینٹونیزجو کہ ہووے ساتھ کوئی ایسا فرد موجود دے کہ آپ  ؤیقینی بنانوں براہ مہربانی اس بات

    سکے فریضہ سرانجام دے دا ترجمانی دی تاکہ وہ آپ  ہووے

 

 آپریشن (2)  

 ایک دن قبل توں آپریشن        - 

 چاہی دا ہٹا دینا نوں پالش  ناخنتے  ی دے نیںلینے چاہ دے ناخن کٹ۔ انگلیوں ی دا اےغسل کر لینا چاہنوں ں مریضا

 ؛اے

  ؛چاہی دا اےہٹا لینا نوں  اںآراستگیدی  تے باالںتمام زیوارات 

  اں چاہی دیاں نیںدستیاب ہونیدی صاف چادراں بستر  ئیلدے بعد استعمال دے آپریشن 

   دندا آپریشن      - 

  فارم، ہانگ دا داخلے وچ ، کلینک اپوائنٹمنٹ رسید دے لئیاندراج وچ ، براہ مہربانی داخلہ آفس تےوقت تے مقررہ دن

 ؛چاہی دا اےموجود ہونا  ویکوئی رشتہ دار یا دوست  دے نال۔ مریض ؤہمراہ ال( اصل)کانگ آئی ڈی کارڈ 

 دے بعد لباس پہندیاں ہویاںآپریشن  وے۔ ایہہزپ موجود ہو دے نال یا اس ہوون بٹن لگے نوں یا تے جس  وایسا لباس پہن 

   (لیےدے سرجری دی  اکھاںصرف ) سکدا اےمحفوظ رکھ توں  لگن والے زخم تےطور حادثاتی 

  ؛واستعمال نہ کردا سپرے دے دن باالں تےآپریشن 

 قبل توں کہ آپریشن  سکدا اےہووے لیے ضروری دے ۔ آپ قت زیر استعمال تمام ادویات ہمراہ لے کے آؤفی الو

کہ  چاہی دا اےپوچھ لینا توں اپنے ڈاکٹر توں ، اس حوالے یوترک کر دتےاستعمال عارضی طور دا مخصوص ادویات 

 سکدا اے۔جا  نوں نوں کدوں فیر توں لینا شروع کیتا ہاںان

 لیےدے  بے ہوشیعمومی       - 

  استعمال نہ کروپیشتر کھانا یا مشروب توں ہدایات دی ا انیستھسسٹ گھنٹے قبل، ی 8تا  6توں آپریشن 

 دیگر      -

  وآگاہ کرنوں متعلقہ ہسپتال ہووے براہ مہربانی جس قدر جلد ممکن تے،  ؤوقت نہ لے پادا  اپوائنٹمنٹاگر آپ 

 آپ ہووے تے، تنبیہ جاری دی سیاہ طوفان باراں  دوں، یا جوےا جایا زائد تک بلند کر دت 8گنل نمبر سدا طوفان  دوںج

 گیہووے اطالع موصول توں متعلق ہسپتال توں تاریخ  نوں نویجائے گا۔ آپ ہو آپریشن ملتوی دا 

  ۔لے کے آؤرقم ہمراہ نہ دی قدر اشیاء یا بڑی مالیت بیش براہ مہربانی 
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