
  

 

तपाईंको जन्मका बारेमा 

प्रि-अपरेप्रिभ जानकारी 

महिला स्वास्थ्य स्यािार सेवािरू  

 

तपाईकंो शल्यहिया __________ मा____________ का लाहि हिर्ााररत िररएको छ 

 

प्रिजेररयन डेप्रिभरी (िी-िेक्सन) धेरैजिो प्रबहानको 8 बजे र प्रिउँिोको 12 बजेको बीचमा गररन्छ। तपाईंिे आफ्नो शल्यप्रियाको अप्रिल्लो प्रिन 

आगमन िमय पुप्रि गनन र प्रनिेशनहरू तथा तपाईंिँग हुन िके्न कुनै पप्रन िश्नको िमीक्षा गनन ििूप्रत केन्द्रको कुनै एक कमनचारीबाि फोन कि िा् 

गनुन हुने छ।  

 

हामीिे तपाईंको शल्यप्रिया प्रनधानररत िमयमै िुरु गननका िाप्रग हरेक ियाि गने छ ।ं बच्चा जन्मने िकृप्रत अित्याप्रित हुने भएकािे, तपाईंको 

शल्यप्रिया िुरु हुने िमयमा प्रििाइ हुने िम्भावना हुन्छ, आकस्मिक अवस्थामा, अप्रनधानररत शल्यप्रियाहरू गररन्छ। हामीिे तपाईंको डेप्रिभरीको 

िाइमिाइनमा भएको कुनै पप्रन पररवतननको बारेमा तपाईंिाई िूप्रचत राख्न हाम्रो िक्दो ियाि गने छ ।ं 

 

अपरेहिभ परीक्षणिरू 

तपाईंको प्रिजेररयन िेक्शनपूवन, तपाईंिाई परीक्षणका िाप्रग रगत प्रनकाल्न आवश्यक हुने छ। तपाईं कुनै पप्रन UVMMC बप्रहरङ्ग ियोगशािा वा 

यहाँ ACC क्याम्पिमा यो प्रनकाल्न िकु्नहुन्छ। प्रयोिशाला काया शल्यहियाभन्दा 3 हिि अिाहि ििनापछा । 

तपाईं आफ्नो अपरेप्रिभ ियोगशािा कायन प्रनम्न स्थानहरूमा गनन िकु्नहुन्छ: 

यनहिभहसािी अफ भमान्ट मेहिकल सेन्टरको प्रमनख क्याम्पस 

एमु्बिेिरी स्याहार केन्द्र (ACC)  

िमुख पेप्रभप्रियन - 2 

111 Colchester Ave 

Burlington, VT  

िमय: िोमवारिेस्मख शुिवारिम्म प्रबहानको 7 बजे िेस्मख िाँझ 7 बजेिम्म 

 शप्रनवारिेस्मख आइतवारिम्म प्रबहानको 9 बजे िेस्मख प्रिउँिो 1 बजेिम्म 

डेस्कमा रप्रजस्ट्र ेिनमा चेक इन गनुनहोि् र उहाँहरूिे तपाईंिाई उप्रचत स्थानमा िैजानु हुने छ। 

यनहिभहसािी अफ भमान्ट मेहिक केन्द्रको फैिी एलि क्याम्पस  

790 College Parkway 

Colchester, VT 

िमय: िोमवारिेस्मख शुिवारिम्म प्रबहानको 7 बजे िेस्मख राप्रत 9 बजेिम्म 

 शप्रनवारिेस्मख आइतवारिम्म प्रबहानको 9 बजे िेस्मख प्रिउँिो 4 बजेिम्म 

रप्रजस्ट्र ेिन डेस्कमा चेक इन गनुनहोि्। 
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शल्यहियाको हििमा कायाहवहर्भन्दा अिाहि उपवाससम्बन्धी 

शल्यहियाको हििमा 

• तपाईंको शल्यप्रियाको प्रिनको प्रबहान, हामीिे तपाईंिाई उपिब्ध गराएको एस्मिब्याके्टररयि िाबुन स्पोन्ज वा वाइपहरूिे 

नुहाउनुहोि् (नुहाउनेिम्बन्धी िमावेश गररएका प्रनिेशनहरू हेनुनहोि्)। 

• मेकअप वा गरगहना निगाउनुहोि् र िबै मूल्यवान वसु्तहरू िरमा छोड्नुहोि्।  

• माप्रथका उपवाि प्रनिेशनहरूको पािना गनुनहोि्। 

 

तपाईंको शल्यप्रिया UVMMC िमुख क्याम्पिको ििूप्रत केन्द्रमा प्रनधानररत गररएको छ। 

भ्यािेि िेवाहरू उपिब्ध छन् र पाप्रकन ङ अझ िप्रजिो बनाउनमा मद्दत गनन िक्छ। 

भ्यािेि िेवाको शुल्क $8.00/प्रिन हो। यो िेवाहरू राप्रतको 9 बजे बन्द हुन्छ भने्न कुरा ध्यानमा राख्नुहोि्। 

पाप्रकन ङ ग्यारेजमा पाप्रकन ङ उपिब्ध छ। स्वयम् पाकन को शुल्क $7.00/प्रिन हो। 

तपाईंिे ग्यारेज छोड्िा तपाईंिाई शुल्क िगाइने छ। 
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प्रयोिका लाहि हििेशििरू 

• आफ्नो शल्यप्रिया गने प्रिनभन्दा अगाप्रडको रात र त्यि प्रिनको प्रबहान 

नुहाउनुहोि्। 

• शल्यप्रिया गने के्षत्रमा शेभ नगनुनहोि्। 

• नुहाउने िमको अन्त्यमा, पानीप्रतर मुख नफकानइकन िुई प्रमनेििम्म 

बाकिमा नोि गररएको िङे्कत गररएको के्षत्र धुन उपिब्ध गराइएको 

िाबुन एस्मिकेिरको स्पोन्ज भाि प्रयोि ििनािोस्। 

• अप्रतररक्त 1 प्रमनेििम्म प्रभज्न प्रिनुहोि्। 

• पूरा शरीर पखाल्नुहोि्। 

• िफा त प्रियािे प्रवस्तारै पुछ्नुहोि्। 

• नुहाएपप्रछ पाउडर, प्रिम वा िोशन ियोग नगनुनहोि्। 

• तपाईं िाँझ नुहाएपप्रछ हािै धोइएको प्रिनेन र िुकाइएको बेड प्रिनेन र 

कपडा (उिाहरण पजामाहरू) िगाउनुहोि्। 

अपरेहिभ िनिाउिेसम्बन्धी हििेशििरू 

तपाईंिे आफ्नो छािा िक्दो प्रकिाणुरप्रहत बनाएर शल्यप्रिया गने के्षत्रमा िङ्िमण हुनबाि रोकथाम गनन महत्वपूणन 

भूप्रमका प्रनवानह गनुनहुन्छ। तपाईंको शल्यप्रचप्रकत्सकिे तपाईंिाई उपिब्ध गराइएका एस्मिब्याके्टररयि िाबुन स्पोन्ज वा 

वाइपहरूिे नुहाउन अनुरोध गनुनभएको छ।  

यिमा क्लोरोहेस्मक्सडाइन गु्लकोनेि (CHG) िमावेश छ। तपाईंिाई यो एजेििँग ज्ञात एिजी छ भने, तपाईंिे यो िाबुन 

ियोग गनुन हँुिैन र आफ्नो शल्यप्रचप्रकत्सक वा पररचाररकािाई िूप्रचत गनुनपछन । यस्तो अवस्थामा, तपाईंिे Dial™ वा 

Safeguard™ िाबुन ियोग गनुनपछन । 

हिहकत्सा प्रश्निरूका लाहि, कृपया आफ्िा प्रसूहत 

प्रिायकिरूको कायाालयमा कल ििनािोस्  

कायानिय िमयपप्रछ कि गनुनभयो भने, कृपया किमा 

ििूप्रत ििायकिँग कुरा गनन अनुरोध गनुनहोि् 
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हिरामीका हजमे्मवारीिरू 

UVM हिहकत्सा केन्द्र हसजेररयि िेहलभरी (सी-सेक्शि) मािािशाि पढ्िनिोस्  

• तपाईंिाई प्रिइएका खाने र प्रपउने मागनिशननहरूको पािना गनुनहोि्। 

• शल्यप्रियाको प्रिनभन्दा अगाप्रडको रात र िोही प्रिनमा फेरर एस्मिब्याक्टोररयि िाबुनिे शावर प्रिनुहोि् वा नुहाउनुहोि् (डायि गनुनहोि्)। 

• तपाईंका औषप्रधहरूको िम्बन्धमा तपाईंिाई प्रिइएका प्रनिेशनहरूको पािना गनुनहोि्। अस्पतािमा इनहेिर, नेबुिाइजरहरू र इनु्सप्रिन 

ल्याउनुहोि्। 

• कृपया आफ्िो हिर्ााररत समयमा शीघ्र आउिनिोस्। प्रििा आउनुभयो भने शल्यप्रिया िनन वा रद्द हुन िक्छ। 

• तपाईं शल्यप्रियाभन्दा अगाप्रड प्रबरामी हुनुभयो वा अपरेप्रिभ के्षत्रमा वा त्यिको वररपरर िाग िाग्यो, काट्यो, प्रबप्रबरा आयो वा प्रचथाररयो भने 

आफ्नो प्रचप्रकत्सकिाई िूप्रचत गनुनहोि्। 

• यप्रि धाप्रमनक प्रवश्वािहरूको कारणिे, तपाईंिे आफ्नो शल्यप्रियाको अवप्रधमा रगत वा रक्त उत्पािनहरू िा् गनन चाहनुहुन्न भने, कृपया 

शल्यप्रियाभन्दा अगाप्रड आफ्नो प्रचप्रकत्सक र एनेस्थेप्रियोिोप्रजस्ट्िँग यिबारे छिफि गनुनहोि्  

 

रेहसिेन्ट/इन्टिा/हवद्यार्थीिरू 

युप्रनभप्रिनिी अफ मेप्रडकि िेिर एउिा प्रशक्षण अस्पताि हो र तपाईंिँग िम्भाप्रवत आफ्नो स्वास्थ्य स्याहार िोिीको भागको रूपमा रेप्रिडेि, 

प्रचप्रकत्सा प्रवद्याथी र प्रवद्याथी पररचाररकाहरू हुनु हुने छ। तपाईंको प्रचप्रकत्सक (वा िमूह) तपाईंको स्याहारका िाप्रग पूणन रूपमा प्रजमे्मवार र 

उत्तरिायी हुनुहुन्छ। तपाईंिग प्रशक्षकको रूपमा आफ्नो प्रचप्रकत्सकको भूप्रमकाको िम्बन्धमा कुनै पप्रन िश्न छ भने, कृपया उहाँहरूिँग यिबारे 

छिफि गनुनहोि्। 

 
 

स्र्थािीय आवासिरू 

Best Western Clarion Hotel Anchorage Inn 

1076 Williston Road 1117 Williston Road 08 Dorset Street 

(802) 863-1125 (802) 658-0250 (802) 863-7000 

 शिि िेवा उपिब्ध गराइएको शिि िेवा उपिब्ध गराइएको 
 
 
UVMMC फैिी एलि क्याम्पस िहजकै 
 
Hampton Inn Fairfield Inn 

42 Lower Mountain View Drive 84 South Park 

Colchester, VT Colchester, VT 

(802) 655-6177 (802) 655-1400 

 

 

हिहकत्सा प्रश्निरूका लाहि, कृपया आफ्िा प्रसूहत 

प्रिायकिरूको कायाालयमा कल ििनािोस्  

कायानिय िमयपप्रछ कि गनुनभयो भने, कृपया किमा 

ििूप्रत ििायकिँग कुरा गनन अनुरोध गनुनहोि् 
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