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آپریشن کے لیے تیاری/داخلے  

 

 داخلہ  (1)

  

 وقت پر آمد      -

 براہ مہربانی اکاؤنٹس آفس میں اندراج کرائیں؛ 

  والی ادویات ہمراہ الئیں؛براہ مہربانی حاضری رسید، معائنے کے نتائج اور اپنی دیگر تمام باقاعدگی سے لی جانے 

 زبان کی رکاوٹ       -

  یا انگریزی بول سکتا ہے  کینٹونیزبراہ مہربانی اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا فرد موجود ہو جو کہ

     تاکہ وہ آپ کے ترجمانی کا فریضہ سرانجام دے سکے

 

 آپریشن (2)  

 

 آپریشن سے ایک دن قبل        -

  پالش کو ہٹا دینا چاہیے؛ ناخنمریضوں کو غسل کر لینا چاہیے۔ انگلیوں کے ناخن کاٹ لینے چاہئیں اور 

 تمام زیوارات اور بالوں کی آراستگیوں کو ہٹا لینا چاہیے؛ 

 آپریشن کے بعد استعمال کے لیے بستر کی صاف چادریں دستیاب ہونی چاہئیں 

   آپریشن کا دن     - 

 کلینک میں داخلے کا فارم، ہانگ اپوائنٹمنٹ رسیدر، براہ مہربانی داخلہ آفس میں اندراج کے لیے مقررہ دن اور وقت پ ،

 ہمراہ الئیں۔ مریض کے ساتھ کوئی رشتہ دار یا دوست بھی موجود ہونا چاہیے؛( اصل)کانگ آئی ڈی کارڈ 

  ایسا لباس پہنیں جس کو یا تو بٹن لگے ہوں یا اس کے ساتھ زپ موجود ہو۔ یہ آپریشن کے بعد لباس پہنتے ہوئے حادثاتی

   (صرف آنکھوں کی سرجری کے لیے)سے محفوظ رکھ سکتا ہے  طور پر لگنے والے زخم

 آپریشن کے دن بالوں پر سپرے کا استعمال نہ کریں؛ 

 الئیں۔ آپ کے لیے ضروری ہو سکتا ہے کہ آپریشن سے قبل مخصوص  ہویات ہمرافی الوقت زیر استعمال تمام اد

ادویات کا استعمال عارضی طور پر ترک کر دیں، اس حوالے سے اپنے ڈاکٹر سے پوچھ لینا چاہیے کہ ان کو کو کب 

 پھر سے لینا شروع کیا جا سکتا ہے۔

 کے لیے بے ہوشیعمومی  -      

  کی ہدایات سے پیشتر کھانا یا مشروب استعمال نہ کریںا انیستھسسٹ قبل، یگھنٹے  8تا  6آپریشن سے 

 دیگر -      

  کا وقت نہ لے پائیں تو، براہ مہربانی جس قدر جلد ممکن ہو متعلقہ ہسپتال کو آگاہ کریں اپوائنٹمنٹاگر آپ 

  تنبیہ جاری ہو تو، آپ کا آپریشن  کی سیاہ طوفان باراں، یا جب یا زائد تک بلند کر دیا جائے 8طوفان کا سگنل نمبر جب

 ملتوی ہو جائے گا۔ آپ کو نئی تاریخ سے متعلق ہسپتال سے اطالع موصول ہو گی

  قدر اشیاء یا بڑی مالیت کی رقم ہمراہ نہ الئیں۔بیش براہ مہربانی 
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