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Preparasyon para sa Admisyon / Operasyon 

  
(1) Admisyon 
     - Pagdating sa itinatakdang oras 

 Mangyaring magrehistro sa Accounts Office; 
 Mangyaring dalhin ang slip ng pagdalo, may kaugnayang mga resulta sa pagiimbestiga at lahat 

ng iyong regular na mga gamot; 
      - Hadlang sa Wika 

 Tiyakin na ikaw ay samahan ng isang taong maaaring magsalita ng Cantonese o Ingles upang 
maging iyong tagapagsalin ng wika 

  
(2) Operasyon 
     - Araw bago ang Operasyon 

 Ang mga pasyente ay dapat maligo, ang mga kuko ay dapat na maggupit at tanggalin ang kulay 
sa kuko; 

 Alisin ang lahat ng alahas at mga accessory ng buhok; 
 Ang malinis na sapin ng higaan ay dapat na magagamit pagkatapos ng operasyon 

     - Araw ng Operasyon 
 Sa naka-iskedyul na petsa at oras, mangyaring dalhin ang Appointment Slip, Clinical Admission 

Form, HK ID Card (Orihinal) sa tanggapan ng Admission Office para sa rehistrasyon. Ang 
pasyente ay dapat ding samahan ng isang kamag-anak o kaibigan; 

 Magsuot ng damit na maaaring ibutones o i-zip. Maaari itong maka-iwas sa mga hindi 
sinasadyang trauma sa mga mata habang nagpapalit ng damit pagkatapos ng operasyon (para sa 
operasyon sa mata lamang); 

 Huwag gumamit ng spray ng buhok sa araw ng operasyon; 
 Dalhin lahat ng mga gamot na kasalukuyang ginagamit. Maaaring kailanganin mong 

pansamantalang isuspendi ang pag-inom ng ilang mga gamot bago ang operasyon, dapat 
isangguni sa kanilang doktor kung kailan maaari ipagpatuloy ang pag-inum ng kanilang gamot. 

      - Para sa Pangkalahatang Anesthesia 
 Huwag kumain ng alinmanng pagkain o inumin 6 hanggang 8 oras bago ang operasyon, o ng 

intinagulin ng anesthetist 
      - Iba pa 

 Kung hindi mo matutupad ang araw ng usapan, mangyaring ipagbigay alam sa kaukulang ospital 
sa lalong madaling panahon 

 Kapag ang Typhoon ay Signal No. 8 o higit pang tinaas, o kapag ang babala ng Black Rainstorm ay 
ipinatupad, ang iyong operasyon ay ipagpapaliban. Maabisuhan ka sa bagong araw ng usapan ng 
ospital 

 Mangyaring huwag magdala ng anumang mahahalagang bagay o malaking halaga ng pera. 
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