
  

 

  ماولمعمتالشتپ تامولعم

  ناپات پلمعبتز پالب
 

 عملیات شما برای __________ در ____________ تقسیم اوقات شده است

 

ب.ظتتطنلقتمیتشلند.تلکتال تقنوتاتپ تامولعم،تلکتتبتپ تناستهعاتماک تلالداتنعتشمعتنهتتمعستت21ق.ظتپلیتت8امولعمتهعاتز پالبتزکشبتپغوبتصنحتهعتزعامت

 خلپهدتشدتتعتلقمتحضلاتعبتاپتتأللدتنملدهتلتداتاللندتنعتطا پلاملتهعتلتکدپمتزلپلیتکهتممکبتپزمتدپشتهتنعشلدتنعتشمعتصحنمتکند.

 

اعجلتلتتقزلمتپلقعمتعاتکلششتخلپهلمتکادتامولعمتشمعتداتلقمتمالبتشدهتآغع تگادد.تنعتآنهم،تنخعطاتپ تمعهلمتغلاتقعنلتالشتنلنیت پلمعب،تممکبتپزمتپگاتامولعمته

 عتدهلم.تپطالنعشدهتضالامتلعنند،تامولعمتشمعتنعتتأخلاتآغع تشلد.تکلششتخلپهلمتکادتکدپمتتندلویتهعتداتتقزلمتپلقعمت پلمعبتاپتداتپزاعتلقمتناپلتعبت

 

 تست های قبل از عملیات

نمونه پخذتشدهتمیتتلپند.تتACCلعتپلنجعتداتماک تتUVMMCقنلتپ تامولعمتز پالبتضالاتپزمتنملنهتخلبتپ تشمعتپخذتشلد.تپلبتنملنهتداتهاتالناپتلپاتزاپاعات

 روز قبل از عملیات اخذ گردد. 3البراتواری نباید زودتر از 

 پخذتنملنهتالناپتلپااتقنلتپ تامولعمتشمعتداتهاتکدپمتپ تماپک تذللتپنجعمتشدهتمیتتلپند:

 عمارت اصلی مرکز طبی پوهنتون ورمونت

 (ACC)ماک تماپقنمتزاپاعت

Main Pavilion - 1 

222 Colchester Ave 

Burlington, VT 

 اصات7صنحتپلیتت7دلشننهتپلیتجماهت زعاعمتکعا:

 اصات2صنحتپلیتت9شننهتپلیتلکشننهت 

 نهتاپجزتالشبتداتلپحدتاذلاشتاجلعتکنلدتلتآنهعتشمعتاپتنهتمحلتمنعزبتاهنمعلیتخلپهندتکاد.

 مرکز طبی پوهنتون ورمونت FannyAllenعمارت 

790 College Parkway 

Colchester, VT 

 اصات9صنحتپلیتت7دلشننهتپلیتجماهت زعاعمتکعا:

 اصات4صنحتپلیتت9شننهتپلیتلکشننهت 

 داتقزممتاپجزتالشبتناازیتکنلد.

 

 

 

    #036853 (8/1011) 

 خدمات مراقبت صحی زنان

DARI 



  

 

 هدایات برای منع تغذی قبل از عملیات

 در روز عملیات

حظهتمالصنحتال تامولعمتنعتپزفنجتصعنلنیتپنتیتنکتلایرتلعتجعبتاعکتهعلیتکهتناپلتعبتتقدلمتمیتکنلمتشعلاتنگلالدت)طا پلاملتهعاتشعلاتگافتبتاپت •

 کنلد(.

 آاپلشتنکنلدتلعت للاآالمتپزتفعدهتنکنلدتلتهمهتپقالمتقلمتیتخللشتاپتداتخعنهتنگذپالد.ت •

 هدپلعمتمنعتتغذاتفلقتاپتتنالمتکنلد. •

 

 تقزلمتپلقعمتشدهتپزم.تUVMMCامولعمتجاپحیتداتماک تلالداتداتامعامتپصویت

 خدمعمتاعاکتکادبتملتاتتلزطتاازلنلتداتدزتاستپزمتکهتاعاکتکادبتاپتآزعنتاتمیتکند.

 شبتخعتمهتمیتلعنندت9دپلاتفیتال تپزم.تتلجهتنمعللدتکهتپلبتخدمعمتزعامتت8فلستخدمعمتاعاکتملتات

 دپلاتفیتال تپزم.ت7اعاکتکادبتداتگعاپژتاعاکنگتملزاتپزم.تفلستناپاتچنعبتشخصتکهتخلدتاعاکتمیتکندت

 شلد.تمصعافتلقتیتگعاپژتاپتتاکتکنلدتتطنلقتمی

 



  

 

UVMHealth.org/MedCenter 

 دستورااومل های استومال

 شبتقنلتلتصنحتال تامولعمتشعلاتنگلالد. •

 زعحهتجاپحیتاپتپصالحتنکنلد. •

پاولکعتلاتصعنلبتااضهتشدهتاپتناپاتشزتبتنعحلهتاسفنجی داتخعتمهتشعلا،تزممت •

نشعبتدپدهتشدهتداتنکستنهتمدمتدلتدقلقهتمکملتلتداتحعللکهتالاتتعبتنهتطافتآبت

 نلزم،تپزتامعلتنمعئلد.

 دقلقهتنلشتاتخلستنمعند.ت2پجع هتدهلدت •

 همهتجعبتتعبتاپتنشلللد. •

 نهتآاپمیتنعتجعبتاعکتزتاهتخشکتکنلد. •

 استپ تشعلا،تالدا،تکالمتلعتللزللبتپزتامعلتنکنلد. •

پزنعبتنزتاتلتپلنزهت)طلاتمثعل،تدالشی(تاپتاستپ تهاتشعلاتنعتفقاپمتپخلاپًتشزتهت •

 شدهتلتخشکتشدهتتندللتنمعئلد.

 هدایات شاور گرفتن قبل از عملیات

نعتآمعدهتزع اتجودتخللشتنهتطا لکهتحتیتپالمکعبتفعقدتهاتقزمتمکالبتنعشد،تنقشتمهمیتداتلقعلهتپنتعبتزعحهتامولعمتجاپحیتپلفعتمیت

 کنلد.تدپکتاتجاپحتتقعضعتکادهتپزمتکهتنعتپزفنجتصعنلبتپنتیتنکتلایرتلعتجعبتاعکتهعلیتکهتتقدلمتمیتشلندتشعلاتنگلالد.ت

پزم.تپگاتنهتپلبتمعدهتپلاژاتدپالد،تننعلدتپلبتصعنلبتاپتپزتامعلتکنلدتلتنعلدتدپکتاتجاپحتلعتت(CHG)پلبتشعملتکولالهگ لدلبتگولکلنعمت

 اپتپزتامعلتنمعئلد.ت™Safeguardلعتت™Dialناستاپتمطوعتنمعئلد.تداتپلبتصلامتنعلدتصعنلبت

در پیوند با سؤاالت طبی، اطف نموده با دفتر ارائه دهنده های خدمات 

 به تماس شوید (OB)والدی نسائی 

کعلتپاپئهت-پگاتخعاجتپ تزعاعمتپدپااتتمعستملگلالدتنعتاازلنلتآب

 دهندهتخدمعمتلالداتنزعئیتصحنمتکنلد



  

 

UVMHealth.org/MedCenter 

 مسئوایت های مریض

 را مطااوه کنید UVMسکشن مرکز طبی -رهنمای سی

 اهنملدهعاتنعبتخلادبتلتنلشلدبتاپتکهتناپلتعبتتقدلمتشدهتپزمتااعلمتکنلد. •

 شعلاتنگلالدتلعتپزتحمعمتکنلد.ت(Dial)شبتقنلتلتهمچنعبتال تنادتپ تامولعمتنعتصعنلبتپنتیتنکتلایرت •

 لد.علاطا پلاملتهعلیتاپتکهتداتاللندتنعتپدللهتدالعفمتکادلدتتنالمتنمعللد.تپلنعهعلاهع،تننلالل اهعتلتپنزلللبتاپتهماپهتخللشتنهتشفعخعنهتنل •

 حضلاتنعلقم،تزنبتتأخلاتلعتلغلتامولعمتشدهتمیتتلپند.تاطفاً در وقت موین شده حاضر شوید. •

 پگاتقنلتپ تامولعمتمالضتشللدتلعتلکه،تنالدگی،تاشتجوداتلعتخاپشلدگیتداتزعحهتجاپحیتلعتمجعلاتآبتدپالد،تدپکتاتاپتمطوعتنمعللد. •

صتپنزتل اتتخصپگاتنخعطاتپ تپاتقعدپمتمذهنیتمعللتنلزتلدتحلبتامولعمتجاپحیتخلبتلعتمحصلالمتخلنیتپخذتنمعللد،تلطفتنملدهتقنلتپ تامولعمتنعتدپکتاتلتم •

 صحنمتکنلد.

 

 رزیدنت ها/انترن ها/محصلین

لپهلدتشتخماک تطنیتالهنتلبتلاملنمتلکتشفعخعنهتتاولمیتپزمتلتپحتمعالًتا لدنمتهع،تمحصولبتطبتلتناستهعاتمحصلتاپتنحلثتپاضعءتتلمتماپقنمتصحیتخلل

اولمتدهندهتدپالد،تلطفعًتآبتاپتمتتدپشم.تدپکتات)لعتگالپتدپکتاپب(تمزئلللمتکعملتماپقنمتپ تشمعتاپتناتاهدهتدپاند.تپگاتکدپمتزئلپلتداتاللندتنعتنقشتدپکتاتخللشتنحلثتماو

 نعتآنهعتمطاحتکنلد.

 
 

 جایدادهای محلی

BestWestern ClarionHotel AnchorageInn 
2076 Williston Road 2227 Williston Road 08 Dorset Street 

(801) 863-2215 (801) 658-0150 (801) 863-7000 
 زاللستپلعبتلتذهعبتملجلدتپزم زاللستپلعبتلتذهعبتملجلدتپزم 

 
 

 عمارت UVMMCFannyAllenنزدیک 
 

HamptonInn FairfieldInn 
41 Lower Mountain View Drive 84 South Park 

Colchester, VT Colchester, VT 
(801) 655-6277 (801) 655-2400 

 

 

در پیوند با سؤاالت طبی، اطف نموده با دفتر ارائه دهنده های خدمات 

 به تماس شوید (OB)والدی نسائی 

کعلتپاپئهت-پگاتخعاجتپ تزعاعمتپدپااتتمعستملگلالدتنعتاازلنلتآب

 دهندهتخدمعمتلالداتنزعئیتصحنمتکنلد
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