
  

 

  ويلمو ءارجإالبق تامولعم

    مصيقا  ةعالقعم

 خدمات الرعاية الصحية للمرأة

 

 تحّدد موعد إجراء الجراحة لك في __________ الساعة __________

 

ظهق ً.استتلةياوك  وماه تفعماونالحيىاووقض ءاوقكزا  مصيقافيا  عمما  س جقاا21الج ًح ام  ـاا8م يق،اتُبقىامولع ءا  مصيقا  ةعالقعمافياأمإا  عمماجعنا  س مما  ـا

 إلبق تا  بق حما ِكا تأكعياومميا  مالمإاموق بيما  تيلعو ءام إلب جماملىاأياأسئلمارياتكمنا يعِك.

 

تمّببالبق تابق ح ءاا  مسنجذإاكإابهين ا جيتابق حتكافيا  مرءا  وحّيي.امنظق ًاألنا  مصيقام يقارياتحيثافياأيامرء،اونا  وحتوإاتأخعقاوممياجيتابق حتكافياح

 ط قئماغعقاوحييقا  وممي.اسنجذإارال قىاإلجالغكاجأياتغععق ءافياومميامصيتك.

 

 اختبارات قبل إجراء العملية

أماهن افياوبوعاوقكزا  قم عماا(UVMMC)رجإا  مصيقا  ةعالقعم،استحت بعنال ىاسحبامعنمايماجإوك نكاسحجه افياأياويوإاخ قبيا وقكزاب ويمافعقومنءا  طجيا

 أيام قبل الجراحة وليس قبل ذلك. 3يجب سحب العينة خالل مدة .  (ACC)  طجعما  عموعم

 عُوكنكاسحبامعنما  يما  وطلمجمارجإالبق تا  يولعمافيا ألو كنا  ت  عم:

 المجمع الرئيسي للمركز الطبي لجامعة فيرمونت

 (ACC)وقكزا  قم عما  طجعما  عموعما

 1ا-  بن حا  قئعسيا

 طقعقاكم شعستقا222

 50452جعق نغتمن،افعقومنءا

 وس تًاا7الج ًح احتىاا7 إلثنعنال ىا  بويما   وم معي:

 جييا  ظهقا2الج ًح احتىاا9  سجءال ىا ألحيا 

  ستيلوياوناوكتبا  تسبعإامسعقشيمنكال ىا  وك نا  ون سب.

 مجمع فاني ألين للمركز الطبي لجامعة فيرمونت

 كم عجاج قكم يا795

 كم شعستق،افعقومنء

 وس تًاا9الج ًح احتىاا7 إلثنعنال ىا  بويما   وم معي:

 مالًق ا4الج ًح احتىاا9  سجءال ىا ألحيا 

 استعلم من مكتب التسجيل.
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 تعليمات الصيام قبل إجراء العملية

 في يوم الجراحة

 ءافياالج حاعممالبق تا  بق حم،ا ستحّوياج إلسفنبماأما  وسح ءا  تياتحتمياملىاال جمناوض يا لجكتقع ا  تياأمطعن ه ا ِكا) طليياملىاتيلعو •

  صستحو ما  م قيقافياهذ ا  وستني(.

 صاتضعِاوس حعقا  تبوعإاأماتقتِيا  وبمهق ءام تقِكاك فماوةتنع تكا  ةعومافيا  ونزإ.ا •

  تّجيياتيلعو ءا  الع ما  وذكمققاأماله. •

 

 تماتحيعياومميابق حتكافياوقكزا  مصيقاج  وبوعا  قئعسيا لوقكزا  طجياجب ويمافعقومنء.

 خيو ءاقكنا  سع ق ءاوت حمامعُوكنا  وس ميقافياقكناسع قتكاجسهم م.

 وس ًت.ا9يمصق ءا لعمما  م حي.ا نتجهيال ىاأناهذها  خيوماتُغلقافيا  ـاا8.55قسمماخيوماقكنا  سع ققا

 يمصق ءا لعمما  م حي.ا7.55قكنا  سع ققاوت حافياومرفاقكنا  سع ق ء.اقسمماقكنا  سع ققاجنفسِكا

 ستيفيعنا  قسممامنياوغ يققاومرفاقكنا  سع قق.
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 تعليمات االستخدام

  ستحّويا  لعلما  س جةماإلبق تا  بق حمامفياالج حالبق تا  بق حم. •

 صاتحلِقاونطةما  بق حم. •

 وطج قا  ال جمنا  وةيما ِكا غسإاااستخدمي الجانب اإلسفنجيفيانه عما صستحو م،ا •

   ونطةما  وحييقا  وش قال عه افيا  النيمقا ويقايرعةتعناك ولتعناجيمناو ت.

  تقكعه اونةممما ويقايرعةمام حيقالض فعم. •

  شطفيابسوكابعًي اج  و ت. •

 بفّفياجلطفاجونشفمانظعفم. •

 صاتستخيِماأياوسحمقاأماكقعماأما مشناجييا صستحو م. •

عييا صنته تاونا ستحو ما  وس ت،ا ستخيِماوف قشا  سقعقا  وغسم مام  وبففماحيعثً ا •

 مكذ كاوعا  والجسا)ملىاسجعإا  وث إاطةما  جب وم(.

 تعليمات االستحمام قبل إجراء العملية

أنِءاتليجعنايمًق اأس سعً افياحو عماومضعا  بق حماونا  تيقضا لييمىاوناخالإاتحضعقاجشقتكاخ  عماونا  بق ثعماريقا إلوك ن.اعطلبا

 ونكا  بّق حا صستحو ماج إلسفنبماأما  وسح ءا  تياتحتمياملىاال جمناوض يا لجكتقع ا  تياأمطعن ه ا ِك.

.الذ اك نا يعكاتحسساويقمفاوناهذ ا  ي وإ،اعبباأصاتستخيِماهذ ا  ال جمنامأخجقيا(CHG)لنه اتحتمياملىاكلمقهعكسعيعناغلمكمن ءا

 .™Safeguardأماا™Dial  بق حاأما  ووقضم.افياهذها  ح  ماعبباأناتستخيوياال جمنا

 إ ذ ا   ك ا ن   ل د ي ك   أ ي   أ س ئ ل ة   طبببيبة ا   يةبر جب    ا ال ت صبا ل   ب مبك تبب   فبر يب    ا ل و ال د ة 

مانايااا اصاتاالا اإاااجاياياااسا اما اءااا ا اياواإا،اااقابا اتاااط ل بااا ا  تاح يّاثاااال مات عً  ااالا  ىااا

  ا اطاجاعابااا ا  ة  ائ ماااج  ا اماصاياقا
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 مسؤوليات المريض

 اقرئي دليل الوالة القيصرية بالمركز الطبي لجامعة فيرمونت 

  تجييالقش ي ءاتن مإا  طي مام  شق با  وةيوما ِك. •

 .(Dial) ستحّوياأما غتسليافيا  لعلما  س جةماإلبق تا  بق حماموققاأخقىافياعمما  بق حماجال جمناوض يا لجكتقع ا •

  تجييا  تيلعو ءا  تياستةّيما كاجشأناأيمعتك.اأحضقياأبهزقا صستنش قام  جخ خ ءام ألنسم عنال ىا  وستشفى. •

   تأخعقاعينياتأبعإاأمال غ تا  بق حم.امن الضروري الوصول في موعدك المحدد. •

 أجلغياطجعجكالذ اوقضِءارجإا  بق حماأماأالجِءاجتشّمهاأمابقحاأماطفحابليّياأماسحجافياونطةمالبق تا  يولعماأماحم ه . •

 حم.بق لذ اكنءاصاتقغجعن،اجسجباويتةي ءايعنعم،افياتلةيايّماأماونتب ءايّماخالإا  بق حم،اعُقبىاون رشماهذ اوعاطجعجكامطجعبا  تخيعقارجإا   •

 

 األطباء المقيمين / المتدربين الداخليين / الطالب

جعجكا)أمافقعقا.اط  وقكزا  طجيا ب ويمافعقومنءامج ققامناوستشفىاتيلعوي،امونا  وحتوإامبمياأطج تاوةعوعنامطلجماطبامتوقعضاكبزتاونافقعقا  قم عما  الحعم

  ألطج ت(اوسؤمإاج  ك وإامناقم عتك.الذ اك نا يعِكاأياأسئلماحمإايمإاطجعجكاكويّقس،اعُقبىاون رشته اويه.

 
 

 مراكز االستقبال لإلقامة

Best Western Clarion Hotel Anchorage Inn 
2576 Williston Road 2227 Williston Road 58 Dorset Street 

(851) 863-2210 (851) 608-5105 (851) 863-7555 
 خيو ءا  نةإا  وت حم خيو ءا  نةإا  وت حم 

 
 

 بالقرب من مجمع فاني ألين للمركز الطبي لجامعة فيرمونت
 

Hampton Inn Fairfield Inn 
41 Lower Mountain View Drive 84 South Park 

 كم شعستق،افعقومنء كم شعستق،افعقومنء
(851) 600-6277 (851) 600-2455 

 

 

 إ ذ ا   ك ا ن   ل د ي ك   أ ي   أ س ئ ل ة   طبببيبة ا   يةبر جب    ا ال ت صبا ل   ب مبك تبب   فبر يب    ا ل و ال د ة 

مانايااا اصاتاالا اإاااجاياياااسا اما اءااا ا اياواإا،اااقابا اتاااط ل بااا ا  تاح يّاثاااال مات عً  ااالا  ىااا

  ا اطاجاعابااا ا  ة  ائ ماااج  ا اماصاياقا
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