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ਦਾਖਲਾ / ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰੀ 

(1) ਦਾਖਲਾ 

- ਸਮੇਂ ਿੇ ਪਹ ੁੰਚਣਾ 

 ਤਿਪਾ ਕਰਕੇ ਲੇਖਾ ਦਫਿਰ ਤ ਿੱਚ ਰਤਿਸਟਰ ਕਰ;ੋ

 ਤਿਪਾ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪਰਚੀ, ਸੁੰਬੁੰਤਿਿ ਿਾਾਂਚ ਦੇ ਨਿੀਤਿਆਾਂ ਅਿੇ ਿ ਹਾਡੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਤਨਯਮਿ ਦ ਾਈਆਾਂ ਨਾਲ ਤਲਆਓ;

- ਭਾਸ਼ਾ ਰ ਕਾ ਟ 

 ਤਿਪਾ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਤਕ ਿ ਸੀਂ ਤਕਸੇ ਅਤਿਹੇ ਤ ਅਕਿੀ ਨਾਲ ਹੋ ਿੋ ਕੈਂਟੋਨੀਜ਼ ਿਾਾਂ ਅੁੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬਲੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿੋ ਿ ਹਾਡੇ

ਦ ਭਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਰੂਪ ਤ ਿੱਚ ਿ ਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ

 (2) ਓਪਰਸੇ਼ਨ 

 - ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਿੋਂ ਇਿੱਕ ਤਦਨ ਪਤਹਲਾਾਂ 

 ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਨੂੁੰ ਨਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ|ੈ ਨਹ ੁੰ ਕਿੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਿੇ ਨੇਲ ਪੋਲੀਜ਼ ਨੂੁੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ;ੈ

 ਸਾਰੇ ਗਤਹਣੇ ਅਿੇ ਬਾਲਾਾਂ ਸੁੰਬੁੰਿੀ ਸਮਾਨ ਹਟਾਓ;

 ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ ਤਬਸਿਰਾ ਤਲਨਨ ਉਪਿੱਲਬਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

- ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦ ੇਤਦਨ 

 ਤਨਰਿਾਤਰਿ ਤਮਿੀ ਅਿੇ ਸਮੇਂ 'ਿੇ, ਰਤਿਸਟਰ ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮ ਲਾਕਾਿ ਪਰਚੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ, HK ID ਕਾਰਡ (ਮੂਲ)

ਨਾਲ ਤਲਆਓ| ਮਰੀਜ਼ ਨੂੁੰ ਤਕਸੇ ਰੋਗੀ ਤਰਸ਼ਿੇਦਾਰ ਿਾਾਂ ਦੋਸਿ ਨਾਲ ਰਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ;ੈ

 ਅਤਿਹੇ ਕਿੱਪੜ ੇਪਾਓ ਿੋ ਿਾਾਂ ਿਾਾਂ ਬਟਨ ਿਾਾਂ ਤਜ਼ਿੱਪ  ਾਲੇ ਹੋਣ| ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਹਨਣ  ੇਲੇ, ਇਹ ਅਿੱਖਾਾਂ ਨੂੁੰ ਅਚਾਨਕ ਸਦਮੇ

ਿੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਕੇ ਲ ਅਿੱਖ ਦ ੇਓਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ);

 ਓਪਰੇਸ਼ਨ  ਾਲੇ ਤਦਨ ਬਾਲਾਾਂ ਦੇ ਸਪਰੇਅ ਦੀ  ਰਿੋਂ ਨਾ ਕਰੋ;

  ਰਿਮਾਨ ਤ ਿੱਚ ਉਪਯੋਗ ਕੀਿੀਆਾਂ ਿਾ ਰਹੀ ਸਾਰੀਆਾਂ ਦ ਾਈਆਾਂ ਨਾਲ ਤਲਆਓ| ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਿੋਂ ਪਤਹਲਾਾਂ ਿ ਹਾਨੂੁੰ ਕ ਝ

ਦ ਾਈਆਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਿੌਰ 'ਿੇ ਬੁੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਿ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਦੋਂ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂੁੰ ਆਪਣੀ ਦ ਾਈ ਦ ਬਾਰਾ ਲੈਣ ਸ਼ ਰੂ 

ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੁੰ ਪ ਿੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ|ੈ 

- ਿਨਰਲ ਅਨਿੱਸਥੀਸੀਆ ਲਈ 

 ਸਰਿਰੀ ਿੋਂ 6 ਿੋਂ 8 ਘੁੰਟੇ ਪਤਹਲਾਾਂ ਭੋਿਨ ਨਾ ਖਾਓ ਿਾਾਂ ਤਿ ੇਂ ਐਨਸਥੇਤਟਸਟ ਦ ਆਰਾ ਦਿੱਤਸਆ ਤਗਆ ਹ ੋੇ

- ਹੋਰ 

 ਿੇ ਿ ਸੀਂ ਤਨਯ ਕਿੀ ਨੂੁੰ ਰੋਕਣ ਤ ਿੱਚ ਅਸਮਰਿੱਥ ਹੋ, ਿਾਾਂ ਤਿੁੰਨਹ ੀ ਿਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸੁੰਬੁੰਤਿਿ ਹਸਪਿਾਲ ਨੂੁੰ ਸੂਤਚਿ ਕਰੋ

 ਿਦੋਂ ਿੂਫਾਨ ਦਾ ਸੁੰਕੇਿ 8 ਿਾਾਂ ਇਸ ਿੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਨੁੰਬਰ ਨੂੁੰ ਲਾਇਆ ਿਾਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਿਾਾਂ ਿਦੋਂ ਬਲੈਕ ਰੇਨਸਟਾਰਮ ਚੇਿਾ ਨੀ ਲਾਗੂ

ਹ ੁੰਦੀ ਹ,ੈ ਿਾਾਂ ਿ ਹਾਡੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੁੰ ਮ ਲਿ ੀ ਕਰ ਤਦਿੱਿਾ ਿਾ ੇਗਾ| ਹਸਪਿਾਲ ਦ ਆਰਾ ਿ ਹਾਨੂੁੰ ਨ ੀਂ ਤਨਯ ਕਿੀ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ

ਤਦਿੱਿੀ ਿਾ ੇਗੀ

 ਤਿਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕੀਮਿੀ  ਸਿੂ ਿਾਾਂ  ਿੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਤਲਆਓ|
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