
                 

ለልብ ካቴተርዚትዎ መዘጋጀት
Inova Heart and Vascular Institute

እንኳን ደህና መጡ
ለልብ ካቴተርዚት ሂደት Inova Heart and Vascular Institute (IHVI) ስለመረጡ እናመሰግናለን፡፡ እባክዎትን 
በባለሙያና በሚንከባከብ እጅ ውስጥ መሆኖን እርግጠኛ ይሁኑ፡፡ በ IHVI ፣ሃኪሞቻችን፣ ነርሶቻችና የልብ ህክምና 
ባለሙያዎቻችን በሂደቶና ከኛ ጋር በሚኖሮት ቆይታ እጅግ ጥሩ የሆነ እንክብካቤ ለእርስ ለማድረግ ዝግጁ ናቸው፡፡ 
ጥያቄ ካሎት እባክዎትን ለሀኪም፣ ነርስ ወይ የልብ ካቴተርዚት ላብራቶሪ (cath lab) ሰራተኞች ይጠይቁ፡፡

ስለሂደቶ

የልብ ካቴተርዚት ሂደት የተለያዩ የልብ ህመም ወይ መገደብ ያላቸውን ሰዎች ለመለየትና ለማከም ጥቅም ላይ 
ይውላል፡፡ በዚህ ሂደት ውስጥ ካቲተር በታካሚው ብሽሽት ወይ ክንድ በማድረግ ወደ ልብ በሚወስደው የደም 
ስር ይገባል፡፡ ይህን ካቲተር ወደ ውስጥ በማስገባት ሃኪሞች ለልብ ደም የሚያቀርቡትን ትቦዎችን ለማየትና 
እነዚህን ትቦዎችን የሚጎዳቸውና የተሻለውን የህክምና አማራጭ ለማለየት ያስችላል፡፡

ሂደቱ የሚካሄድበት መርሀግብር፡ 

* እባክዎትን በቀጠሮዎ ቀን ድንገተኛ አደጋ ካጋጠመ የሂደቱ መርሀግብር ሊቀይር ይችላል፡፡  
	 ማንኛው ለውጥ ካለ እናሳውቆታለን፡፡

ቀን፡ 
(Date)

ቦታ፡
(Location)

የሚገኙበት ሰዓት፡ 
(Arrival Time)

የሂደት ሰዓት፡*
(Procedure Time)  



የሂደት ዝግጅት

ሂደቱ ከመካሄዱ 14 ቀናት በፊት፡ የላብራቶሪ  
ስራዎች ማጠናቀቅ

ሆስፒታሉ ውጤቶ ግዜውን ጠብቆ እንዲደርሰው የላብራቶሪ 
ምርመራ ከሂደቱ 3 ወይ 14 ቀን በፊት መካሄድ ይኖርበታል፡፡ 
ኢንሹራንስ ሽፋን ያለውን ማንኛውም ላብራቶሪ  
መምረጥ ይችላሉ፡፡

የላብራቶሪ ኣገልግሎት ቦታዎች

የ Inova Laboratories በመላው ኖርዘርን ቨርጂንያ አካባቢ 
ለላብራቶሪ ስራና ምርመራ ቀጠሮ ይሰጣል፡፡ አድራሻና የስራ 
ሰዓት ለማወቅ inova.org/locatelab ይጎብኙ፡፡

የልብ ካተቴርዚት ሂደቶን በ Inova Fairfax Medical 
Campus የሚያካሄዱ ከሆነ፣ የላብራቶሪ ምርመራዎን በተቋሙ 
በሚገኘው Inova Pre-Procedural Evaluation Clinic 
ቀጠሮ ሊያስይዙ ይችላሉ፡

Inova Pre-Procedural Evaluation Clinic 
Inova Professional Services Building, Ground Floor
3300 Gallows Rd., Falls Church, VA 22042

የላብራቶሪ ስራ ሰዓት፡ ከሰኞ እስከ ዓርብ 7 ጥዋት እስከ 
6:30 ከሰዓት
ስልክ፡ 703.776.2000 
ፋክስ፡ 571.472.6508

ከሂደቱ አንድ እስከ ሶስት ቀናት በፊት፡ 
ቃለ መጠይቅ ስልክ ጥሪ

ሂደቱ ከማካሄዱ በፊት በስልክ ቃለ መጠይቅ የሚደረግሎት 
ሲሆን ይህም መረጃ ለመሰብሰብ፣ የተለዩ ፍላጎቶችን ለመለየትና 
ተጨማሪ ማብራርያ ለመስጠት ነው፡፡ የስልክ ጥሪ ካልተደረገሎት 
ሂደቱ በሚካሄዲበት ቀን የሚከተሉትን መረጃዎች ይዘው ይምጡ፡

- አሁን የሚወስዱትን መድሃኒት መጠንን ሰዓትና  
ንዲሁም ትእዛዝና ያለትእዛዝ የሚወስዱትን መድሃኒት፣ 
ተጨማሪ ቫይታሚኖች

- አለርጂክ የሚሆንቦት መድሃኒት፣ ምግብ ወይ ፕላስቲክ

- የከዚህ በፊት ቀዶ ጥገናና መድሃኒት ታሪክ

- ሌላ ማንኛውም አስፈላጊ የመድሃኒት መረጃ

መሰረዝ፡ ሂደቱን መሰረዝ ከፈለጉ፣ በጣም ከታመሙ፣ ወይ የጤና 
ሁኔታ ለውጥ ካሎት መሆን አለበት፣ በተቻሎት ፍጥነት ወደ 
ሀኪሞ ይደውሉ፡፡

የቅድመ-ሂደት ቃለ መጠይቅ ረቀት

እባክዎትን ከነርስ ጋር ለሚነሮት የስልክ ቃለ መጠይቅ 
የሚከተሉትን መረጃዎች ዝግጁ ያድርጉ፡ 

በአሁኑ ግዜ የሚወስዱት መድሃኒት ስም 
(ከሀኪም ትእዛዝ ውጪና ተጨማሪ ንጥረነገሮች)

የመድሃኒት ስም
ያወሳሰድ 
መጠን

የወሰደው ሰዓት

ከዚህ በፊት ያካሄዱትና ማደንዘዣ ያስፈለጋቸውን ሌሎች ሂደቶች 

ሂደት ማደንዘዣ ቦታና/ቀን

              

ስፔሻሊስትና አንደኛ ደረጃ እንክብካቤ ሀኪሞን ይግለፁ 
እባክዎትን ያስታውሱ፡ ካርድዮሎጂ፣ ፑሎሞኖሎጂ፣ ሄማቶሎጂ/ኦንኮሎጂ፣ 
ኒሮሎጂና የህመም ማስታገስ ባለሙያዎች ያስፈልጋሉ እንዲሁም የጤና 
ሁኔታዎን መሰረት በማድረግ ሌሎችም ሊያስፈልጉ ይችላሉ፡፡

የታዘዘው ምርመራ የት መቼ

2



የምግብና መጠጥ መመርያ 
•	 ከሂደቱ 24 ሰዓታት በፊት አያጭሱ ወይ አልኮልወይ ካፊን 

ያላቸው መጠጥ አይጠጡ፡፡

•	 ከሂደቱ በፊት ከለሌት ጀምረው ምግብ አይመገቡ፣ 
አይጠጡ ወይ ማስቲካ አያኝኩ፡፡ 

መድሃኒቶች
•	 ሀኪሞ ሁል ግዜ የሚወስዱትን መድሃኒት ለጊዝየው 

ያስተካክላል፣ በተለይም ስኳር በሽተኛ ከሆኑ፡፡  

• IV ኮንትራስ (ዳይ) ወይ ሸልፊሽ አለርጂክ ካሎት፣ 
ሆስፒታል ከመምታጦ በፊት የሚወስዱት መድሃኒት 
ሊታዘዝሎት ይችላል፡፡ 

የእንቅስቃሴ ቀደቦች፡ እቤት/ስራ ማደራጀት
ካቲተሩ የገባበት መንገድ መሰረት በማድረግ እንቅስቃሴዎ 
የሚገደብ ይሆናል፡፡ እባክዎትን በዚህ መሰረት ያቅዱ፡

• ሂደቱ በብሽሽት በኩል ከተካሄደ፡ ሂደቱ ከተካሄደ በኋላ 
ለ24 ሰዓት ደረጃ መውጣትም ሆነ ለአምስት ቀናት ከባድ 
እቃ (ማንኛውም ክንደታቸው ከ10 ፓውንድ የሚበልጥ) 
ማንሳት አይችሉም፡፡

• ሂደቱ በክንድ በኩል ከተካሄደ፡ ሂደቱ በተካሄደበት እጅዎ 
ክብደታቸው ከ5 ፓውንድ የሚበልጡ ነገሮችን አያንሱ፡፡

መጓጓዣ
እርስዎ ሂደቱን ካካሄዱ በኋላ መድሃኒቱ ጎንዮሽና የእንቅስቃሴ 
ገደብ ስለሚኖረው ከ24 እስከ 48 ሰዓት ባለው ውስጥ መኪና 
መንዳት ስለማይችሉ ከሆስፒታል ወደ እቤት የሚጓጓዙበትን 
መንገድ ከሀላፊነት ከሚሰማው አዋቂ ሰው (18 ወይ ከዛ በላይ) 
ጋር ያቅዱ፡፡

በግል መኪና ወይ ታክሲ መጓዝ ይችላሉ፡፡ ነገርግን ሀላፊነት  
የሚሰማው ሰው ከእርስዎ ጋር መኖር ይኖርበታል፡፡

የሂደቱ ቀን
• የጥዋጥ መድሃኒቶን ለመውሰድ ጥቂት ውሃ ብቻ ይጠጡ፡፡

• ሂደቱ በሚካሄድበት ጥዋት ገላዎን ይታጠቡ፡፡ 

• ሎሽን ወይ ሽጦ አይቀቡ፡፡

• ጥርስዎን በቡሩሽ ማፅዳት ይችላሉ፣ ነገር ግን ሳሙናውን 
እንዳይውጡ፡፡

• ሁሉንም ጌጦች ያውልቁ (የተበሱትንብ ጨምሮ)፡፡

• ሁሉንም ጠቃሚ ብረቶን እቤትዎ ያስቀምጡ፡፡ 

• ምቹና ሰፋ ያሉ ልብሶችን ይልበሱ፡፡

• የሚከተሉት ይዘው ይምጡ፡

- ፎቶ ያለወ መታወቅያ/መንጃ ፈቃድ

- ኢንሹራንስ ካርድ

- የጋራ ክፍያ፣ አስፈላጊ ከሆነ

- ለጤና እንክብካቤ ወይ ኑዛዜዎ ቀድሞ የሚሰጥ የህክምና 
መመርያ ቅጂ

- ምርኩዝ፣ ዎከር፣ ከዘራ ወይ ሌሎች አጋዥ መሳርያዎች 
ያስፈልጋሉ

- እቤት ውስጥ ኦክስጅን የሚጠቀሙ ከሆነ፣ ከቤት 
ወደ ሆስፒታልና ከሆስፒታል ወደ ቤት ለመጓዝ 
የሚበቃዎትን ይዘው ይምጡ

- ለመነፀር፣ ኮንታክት ሌንስ፣ ለደንቸር፣ የማዳመጫ 
መሳርያዎች፣ ወዘተ ማስቀመጫ ያምጡ

- CPAP ማሽን ከማስክ፣ ትቦና ማስቀመጫ፣ አስፈላጊ ከሆነ

- ኢንሄለር፣ የሚጠቀሙ ከሆነ

- ላአዳር የሚሆን የሽንትቤት መፀዳጃዎች

- አሁን የሚጠቀሙትን መድሃኒት ምን ያህል ግዜ 
እንደሚወስዱና መጠኑን መዘርዘር

እሚደርሱበት፣ የሚገቡበትና ዝግጅት
ሂደቶ ቀጠሮ የተያዘው በ Inova Heart and Vascular 
Institute (IHVI) በ Inova Fairfax Medical Campus 
ከሆነ ሂደቱ ከመጀመሩ ሁለት ሰዓት በፊት ነው፡፡ ነገር ግን፣ 
በሆስፒታሉ መቼ መምጣት እንዳለቦት መመርያ ይሰጦታል፡፡ 

የታካሚ/ጠያቂ በግረይ ጋራዥ ማቆምያ በ IHVI ትይዩ ወይ ከ 
IHVI አጠገብ በሚገኘው የ Inova Fairfax Hospital 
Surgical Center መግብያ ቫሌት አገልግሎት ይጠቀሙ፡፡ በ 
IHVI ህንፃ ምድር ቤት በመግባት ወደ Cath/ኤሊክትሮሳይኮሎጂ 
(Electrophysiology (EP)) እንግዳ መቀበያ ይግቡ፡፡

ሂደቶ ቀጠሮ በ Inova Alexandria Hospital ከሆነ 
ከቀጠሮዎ አንድ ሰዓት አስቀድማቹህ ድረሱ ወይ ሀኪሞ 
እንዳዘዞት ያድርጉ፡፡

ሂደቶ ቀጠሮ በ Inova Loudoun Hospital ከሆነ ከቀጠሮዎ 
90 ደቂቃ አስቀድማቹህ ድረሱ ወይ ሀኪሞ እንዳዘዞት ያድርጉ፡፡ 

ለ8 ጥዋት የተቀጠሩ ታካሚ 7 ጥዋት መገኘት አለባቸው፡፡ ሲደርሱ 
በእንግዳ መቀበያ ወደ እሚገኘው መመዝገብያ ቦታ ይሂዱ፡፡ 

ለሆስፒታል አድራሻ፣ አቅጣጫና መኪና ማቆምያ መረጃ፣ ከጀርባ 
ይመልከቱ፡፡
እባክዎትን በቀጠሮዎ ቀን ድንገተኛ አደጋ ካጋጠመ የሂደቱ 
መርሀግብር ሊቀይር ይችላል፡፡ ማንኛው ሂደቶ ላይ ጫና 
የሚሳድር ለውጥ ካለ እናሳውቆታለን፡፡

አንዴ ከገቡ በኋላ፡

• ነርስዋ ወደ ቅደመ ሂደት አካባቢ እንድትወስዶት ይጠብቁ፡፡

• ወደ ግል መልበሻ ይወሰዳሉ፡፡

• ከሂደቱ በፊት ሽንቶን እንዲሸኑ ይጠየቃሉ፡፡
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• የሆስፒታል ልብስ እንዲቀይሩና ስኪድ ካልሲ እንዲቀይሩ 
ይጠየቃሉ፡፡

• ሁሉንም አጋዥ መሳርያዎች (ክራንች፣ ምርኩዝ፣ ዊልቸር፣ 
ተንቀሳቀ,ቃሽ ኦክስጅን፣ ወዘተ) ከእርስዎ ጋር ከመጣው 
ሀላፊነት የሚሰማው አዋቂ አስቀምጠው ይገባሉ፡፡ 

• ነርስዎን ቅበላዎን፣ ዋናዋና ምልክቶችና የህክምና ታሪኮን  
በማጠናቀቅ ሂደቱን ትገመግማለች፡፡

• በጥናታዊ  ሙከራ ከተመዘገቡ ወይ ብቁ ከሆኑ የክሊኒኩ 
ጥናታዊ ሙከራ አስተባባሪ ከእርስዎ ጋር ሊገናኝ ይችላል፡፡ 

• ኢንተርቨስ (intravenous (IV)) መስመር በቬኖ ውስጥ 
የሚተከል ሲሆን ይህም በሂደቱ ግዜ ፈሳሽና መድሃኒት 
እንዲወስዱ ነው፡፡

ቤተሰብ/ጓደኞች ማምጣት

ከሂደቶ በፊት

የተወሰነ ቤተሰብ/ጓደኛ አብሮት ሊመጣ ይችላል፡፡ የቅበላ 
ስነስረአቱ ቀተጠናቀቀ በኋላ በቅድመ ሂደት ደረጃው ላይ 
ሊያገኞት ይችላሉ፡፡

በሂደቱ ወቅት

ጠያቂዎች ብእንግዳ መገበያ ወይ ሌሎች ሆስፒታሉ ቦታዎች 
ሊጠብቁ ይችላሉ፡፡ በማቆያ ክፍሉም መለያ ኤሌትሮኒክ ቦርድ 
ይሰጣቸዋል፡፡ 

ከሂደቱ በኋላ

ሂደቱ ከተጠናቀቀ በኋላ ቤተሰብና/ጓደኞች በማገገምያ ክፍል 
እንዲቀላቀሎት ይጋበዛሉ፡፡ ከሂደቱ በኋላ ሀኪሞ ከእርስዎና 
ከቤተሰቦቾ ጋር ይነጋገራሉ፡፡ 

በሂደቱ ወቅት
ካቲተር ማስገባት ሂደቱ 60 እስከ 90 ደቂቃ የሚወስድ ሲሆን 
በራጅ መነሻ ጠረቤዛ ላይ ይተኛሉ፡፡ ከጠረቤዛው በላይ የራጅ 
ማሽኑ ይደረጋል ይህም የልብ ምስል ለሀኪሙ ያሳያል፡፡ የልብ 
ምት፣ የደም ግፊትና ኦክስጅን ደረጃ ክትትል ይደረጋል፡፡ 
ክፍሉም ቀዝቃዛ፣ ነጭ ይሆናል እንዲሁም ሰራተኞቹ የሚያሞቅ 
ብርድልብስ ይሰጦታል፡፡

ሰራተኞች አካባቢውን ንፅህና ለመጠበቅ የቀዶ ጥገና ኮፍያ፣ 
ማስክና ጋውን ያደርጋሉ፡፡ በሂደቱ ወቅት መናገርና ጥያቄ 
መጠየቅ ይችላሉ ነገርግን መነሳት አይችሉም፡፡ የልብ 
ካተቲራይዘሽን ቡድን የካርድያክ ሂደት ባለሙያ ካርድዮሎጂ፣ 
ካርድዮቫስኩላር ባለሙያና የተመዘገበ ነርስ ይይዛል፡፡

የሂደት ደረጃዎች

1. ካቲተር የሚገባበት ቦታ ተላጭቶ አንትስፒክ ሳሙና 
(ሰማያዊ-አረንጓዴ ቀለም) መፅዳትና ንፁህ መጋረጃ 
ይደረጋል፡፡  

2. IV ማደንዘዣና የህመም ማስታገሻ መድሃኒት አስፈላጊ ከሆነ 
ይሰጦታል፡፡

3. ካቲተሩ በሚገባበት ቦታ አቅራብያ ላይ ማደንዘዣ 
ይወጋሉ፡፡ የልብ ሀኪሙ ካቲተሩን በራድያል አርተሪ 
በክንዶ ወይ ፌሞራል አርተሪ በብሽሽቶ ያስስባል፡፡ 
በሂደቱ ላይ ቬን ካስፈለገ እጆ፣ አንገቶ ወይ ብሽሽቶ ላይ 
ሊደረግ ይችላል፡፡

4. ካቲተሩ እስከ ልብዎ ይገባል፡፡ ለግራ ልብ ካቲተር፡ ካቲተሩ 
ልብዎ ላይ ከደረሰ በኋላ ትንሽ ዳይ በካቲተሩ ይወጋል፡፡ 
ይህም ካርድዮሎጂስቱ ወደ ኮርናሪ አርተሪ ያለውን ደም 
ፍሰት ለማየትና የሚገድበውን ለማየት ያስችላል፡፡ 
የአርተሪው ምስል በተለያዩ አቅጣጫዎች ይወሰዳል፡፡ ዳዩ 
ከገባ በኋላ፣ ሊሞቆትና ደረቶ ሊቀዘቅዝ ይችላል፡፡ እነዚህ 
ስሜቶች የተለመዱና ቶሎ የሚያልፉ ናቸው፡፡ ነገር ግን 
በሂደቱ ላይ ደረት ህመም፣ መደንዘዝ፣ ትንፋሽ ማጠር፣ 
ማቅለሽለሽ ወይ ወገብ ህመም የመሳሰሉት ምቾት ማጣት 
ከተሰማዎት እባክዎትን ለቡድኑ አባላት ያሳውቅ፡፡

5. ካቲተሩ በማውጣት ቦታው ይዘጋል፡፡ 

• ራድያል አርተሪ፡ ራድያል አርተሪ በክንድ ላይ ከገባ 
በተበሳው ቦታ ላይ ከሁለት እስከ አራት ሰዓት ውስጥ 
ለስላሳ ፕላስቲክ ጫን ይደረጋል፡፡ የማገገም ነርሷ 
ባንዴጁን በማንሳት የባንዴጁን ሽፋን ትለጥፍበታለች፡፡ 

• ፌሞራል አርተሪ፡ በብሽሽት ፌሞራለር አርተሪ 
ጥቅም ከዋለ፣ ሀኪሙ ሳይደማ የሚዘጋበትን መንገድ 
ይፈልጋል፡

- ማንዋል ሂደት፡ መድማት እንዳይከሰት ከ10 እስከ 12 
ደቂቃ ፓንክቸር አካባቢ ጫን ተደርጎ ይያዛል፡፡ ይህ 
ሲካሄድ በተበሳው ቦታ ትንሽ ባንዴጅ ይደረጋል፡፡ 

- መዝግያ መሳርያ፡ ደም እንዳይፈስ የሚከላከሉ 
የተለያዩ የመሳርያ ዓይነት፡፡

4



Inova Fairfax Hospital
ኢንተርቭሽናል የልብ ትቦ ቅበላና ማገገምያ...............703.776.7050
(Interventional Cardiovascular Admission and Recovery (ICAR))

Cath Lab ፋክስ ቁጥር (Cath Lab Fax)...................703.776.6700

መርሀግብር ፅህፈት ቤት (Scheduling Office)..........703.776.2393

Inova Alexandria Hospital
የልብ ትቦና ራድዮሎጂ ክፍል.................................703.504.7950
(Cardiovascular and Interventional Radiology Department)

Cath Lab ፋክስ ቁጥር (Cath Lab Fax)..................703.504.3287

Inova Loudoun Hospital
Inova Heart and Vascular Institute, 
Loudoun Campus.............................................703.858.8660

Cath Lab ፋክስ ቁጥር፡ (Cath Lab Fax)..................703.858.8670

ሓኪሞ፡

ፋይናንስ አገልግሎት፡
Inova Alexandria Hospital...............................703.504.3069 

Inova Fairfax Hospital......................................571.423.5750 

Inova Loudoun Hospital .................................703.858.8091

አስፈላጊ የስልክ ቁጥሮች

ተጨማሪ ስልክ ቁጥሮች

ከልብ ካተቲሪዝ በኋላ

ተመላላሽ ታካሚ
ካተቲረዛይሽን ከተጠናቀቀ በኋላ ለተወሰኑ ሰዓታት 
በታካሚዎች ማገገምያ አልጋ ይተኛሉ፡፡ ለካተራይዜሽን ጥቅም 
ላይ በዋለው እጆን ወይ እግርዎ እንቅስቃሴ ሊገደብ ይችላል፡፡ 
የቫይታል ምልክት፣ የልብ ምት፣ የሚገኝበት ቦታና ምቾቶ 
በቅርበት ክትትል ይደረግለታል፡፡ ጠያቂ መቀበል ይችላሉ*፡፡

ሂደቱ ከተጠናቀቀ በኋላ አፎን ንፅህና እንዲጠብቁ ይመከራል፡፡ 
IV ፈሳሽና ውሃ/ጁስ ይሰጦታል፡፡

ከሂደቱ በኃላ ሆስፒታል አልጋ ላይ የሚያደርጉት ዕረፍት 
ከአንድ እስከ ስድስት ሰዓት ነው፡፡ የታዘዘሎትን የአልጋ 
ዕረፍት ከጨረሱ በኋላ መንቀሰቃስ ይኖርቦታል፡፡ ምንም 
ችግር ከሌለቦት ከሂደት በኋላ ያለው መመርያ ታይተው 
ከሆስፒታል ይወጣሉ፡፡

ሆስፒታል የተኙ ታካሚ
ሂደቱ ከተጠናቀቀ በኃላ ወደ ሆስፒታል ክፍል ተመልሰው 
ለስድስት ሰዓት እረፍት ያደርጋሉ፡፡ ለካተራይዜሽን ጥቅም ላይ 
በዋለው እጆን ወይ እግርዎ እንቅስቃሴ ሊገደብ ይችላል፡፡ 
የቫይታል ምልክት፣ የልብ ምት፣ የሚገኝበት ቦታና ምቾቶ 
በቅርበት ክትትል ይደረግለታል፡፡ ጠያቂ መቀበል ይችላሉ*፡፡

ሂደቱ ከተጠናቀቀ በኋላ አፎን ንፅህና እንዲጠብቁ ይመከራል፡፡ 
IV ፈሳሽና ውሃ/ጁስ ይሰጦታል፡፡ 

ሌሎች የህክምና ችግር ከሌለ አብዛኛው ግዜ በቀጣዩ ቀን 
ይወጣሉ፡፡

*የጉንፋን፣ ኢንፍሉዌንዛ ወይ ሌሎች ኢንፌክሽን ያላቸው በሽታዎች 
ያላቸው ጠያቂዎች እንዲመጡ አይመከርም ምክንያቱም አብዛኞቹ 
ታካሚዎች ለኢንፌክሽን ተጋላጭ ስለሆኑ ነው፡፡ 

ደህንነት
እባክዎትን ከሂደት በኃላ እኚህን የደህንነት መመርያ ይከተሉ፡ 

• በህክምና ጎንዮሽ፣ የተያያዙ ነገሮች (IV፣ ኦክስጅን) 
እንዲሁም በማያውቁት ቦታ በመሆኖት ምክንያት 
የመውደቅ ስጋት ይጨምራል፡፡

• መጥርያ ይጠቀሙ፡፡

• ሲንቀሳቀሱና መፀዳጃ ቤት ሲጠቀሙ ሰራተኞች ከእርስዎ 
ጋር ይሆናሉ፡፡ 

ከሆስፒታል መውጣት 
ከሆስፒታል ለመውጣት ሲፈቀድሎት የመውጫ ባይንደርና 
ድሕረ ህክምና ማጠቃለያ (after-visit summary (AVS)) 
ይሰጦታል፡፡

ላደሩ ታካሚዎች መውጫ ሰዓት በተለምዶ ከሂደቱ በኋላ 9 ጥዋት 
እስከ ቀትር ይሆናል፡፡ እባክዎትን በዚህ ሰዓት ውስጥ ወደ ቤት 
የሚወስዶት መጓጓዣ መኖሩን ያረጋግጡ፡፡ 

የታዘዘ መድሃኒት
የእንክብካቤ ቡድኖ የታዘዘሎት መድሃኒት በሚፈልጉት ፋርማሲ 
እንዲወስዱ ያደርጋሉ፡፡

ለእርስዎ እንዲያመቾት፣ Inova Fairfax Medical Campus 
ውስጥ መድሃኒት ቤት፣ Inova Pharmacy Plus፣ በምድርh 
ቤት IHVI እንዲሁም በድንገተኛ ክፍል ውስጥ ይገኛል፡፡ ስለ 
Inova Pharmacy Plus የበለጠ መረጃ ለማግኘት inova.org/
pharmacyplus ይጎብኙ፡፡

መኪና ማሽከርከር ገደብ 
ኮንሸስ ሰዴሽን ወይ አንስተዥያ ከወሰዱ በቀጣይ 24 ሰዓት 
ማሽከርከር አይችሉም፡፡ ቦታወን ለማግኘት ራድያል አርተሪ ጥቅም 
ላይ ከዋለ በቀጣይ 48 ሰዓት ውስጥ ማሽከርከር አይችሉም፡፡ 
ሀላፊነት ከሚሰማው አዋቂ (18 ወይ ከዛ በላይ) መሄድ ይኖርቦታል 
እንዲሁም የዚህን ግለሰብ ስም ለእኛ መስጠት ይኖርቦታል፡፡
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Notice of Non-Discrimination 

As a recipient of federal financial assistance, Inova Health System (“Inova”) does not exclude, deny benefits to, 
or otherwise discriminate against any person on the basis of race, color, national origin, sex, disability or age 
in admission to, participation in, or receipt of the services or benefits under any of its programs or activities, 
whether carried out by Inova directly or through a contractor or any other entity with which Inova arranges to 
carry out its programs and activities.

This policy is in accordance with the provisions of Title VI of the Civil Rights Act of 1964, Section 504 of the  
Rehabilitation Act of 1973, the Age Discrimination Act of 1975, Section 1557 of the Affordable Care Act, and 
regulations of the U.S. Department of Health and Human Services issued pursuant to these statutes at 45 C.F.R.  
Parts 80, 84, 91 and 92, respectively.

Inova:

• Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us such as:

 - Qualified sign language interpreters

 - Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats and  
  other formats)

• Provides free language services to people whose primary language is not English such as:

 - Qualified interpreters

 - Information written in other languages

If you need these services, please let our staff know of your needs for effective communication.

If you believe that Inova has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of 
race, color, national origin, age, disability or sex, you can file a grievance by calling 703.205.2175. You can file 
a grievance in person or by mail, fax or email. If you need help filing a grievance, the Patient Relations staff is 
available to help you.

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services,  
Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at  
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Ave., SW
Room 509F, HHH Building
Washington, DC 20201  

1.800.868.1019, 800.537.7697 (TDD)

Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html
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Inova Alexandria Hospital 
Inova Heart and Vascular Institute
4320 Seminary Rd.
Alexandria, VA 22304
703.504.3000

መኪና መቆምያ
በኖርዝ ሀዋርድ መንገድ አቅራብያ መኪና 
ማቆምያ ይገኛል፡፡ ነፀ ቫለት መኪና 
መቆምያ በታካሚወች መግብያ አካባቢ 
ከሰኞ እስከ ዓርብ 5:30 ጥዋት – 7:30 
ከሰዓት ይገኛል፡፡

መጓዣ አቅጣጫ
ከ አርሊንገተን ወይ ዋሽንግተን ዲሲ፡ 
ከሳውዝ I-395 ወደ ሰማኒሪ መንገድ 
ይውጡ፡፡ ወደ ኢስት በግራ ይሂዱ፡፡
አራት ብሎክ ይሂዱ፡፡ ሆስፒታሉ በቀኝ 
በኩል ከሰሚናሪ መንገድና ኖርዝ ሀሃዋርድ 
መንገድ ላይ ይገኛል፡፡

ከሪችመንድ፡ ወደ ስፕሪንፊልድ I-95 
ኖርዝ ይጠቀሙ፡፡ ሁለት ምርጫ 
ይኖሮታል I-495, I-395 እንዲሁም 
I-95፡፡ ወደ 395 ኖርዝ ሰሚናሪ መንገድ 
ይቀጥሉ፡፡ ወደ ኢስት በቀኝ ይታጠፉ፡፡ 
አራት ብሎክ ይሂዱ፡፡ ሆስፒታሉ በቀኝ 
በኩል ከሰሚናሪ መንገድና ኖርዝ ሀሃዋርድ 
መንገድ ላይ ይገኛል፡፡

Inova Fairfax Medical Campus 
Inova Heart and Vascular Institute
3300 Gallows Rd.
Falls Church, VA 22042
703.776.4001

የታካሚዎች መግብያና መኪና ማቆምያ 
ወደ Inova Fairfax Medical 
Campus ከዉድበርን መንገድ ወደ ዌልነስ 
ቡልቫርድ ይግቡ፡፡ Inova Fairfax 
Hospital Surgery Center እንዲሁም 
Inova Heart and Vascular 
Institute በማለፍ ወደ ግረይ ጋራዥ በቀኝ 
በመታጠፍ ያቁሙ፡፡ ወደ ደረጃ G ሊፍት 
ይጠሙ፡፡ ወደ ህንፃው በምድር ቤት 
በመግባት ወደ ልብ ህክምና Cath Lab/
EP Lab እንግዳ መቀበያ ይግቡ፡፡

መጓዣ አቅጣጫ
በ I-495 (ካፒታል ቤልትወይ)
ከኖርዝ (ታይሰን)፡ #51 ይጠቀሙ፡፡ 
በራምፑ ላይ ግላውስ መንገድ ወደ 
ውድበርን መንገድ ይሻገሩ፡፡ 
በመጀመርያው መብራት ወደ ቀኝ ዌልነስ 
ብሉቫርድ ይታጠፉ፡፡ Inova Fairfax 
Hospital Surgery Center እንዲሁም 
Inova Heart and Vascular 
Institute በማለፍ በቀኝ በኩል ወደ ግረይ 
ጋራዥ ይግቡ፡፡

ከሳውዝ (አሌክሳንድርያ/ስፕሪንግፊልድ)፡ 
51 ይጠቀሙ፡፡ በራምፑ በላይ ከሚገኘው 
የትራፊክ መብራት ወደ ግላውስ መንገድ 
በግራ ይታጠፉ፡፡ ወደ ዉድበርን መንገድ 
በግራ ይታጠፉ፡፡ ወደ መጀመርያው 
የትራፊክ መብራት በመሄድ ወደ 
ዌልነስ ቡልቫርድ በቀኝ ይታጠፉ፡፡ 
Inova Fairfax Hospital Surgery 
Center እንዲሁም Inova Heart and 
Vascular Institute በማለፍ በቀኝ 
በኩል ወደ ግረይ ጋራዥ ይግቡ፡፡

በ መንገድ 50
ከዌስት (Fairfax)፡ የሚወጡት ወደ 
650/ጋሎውስ መንገድ፡፡ በላይኛው 
ራምፕ፣ ወደ ግሎውስ መንገድ፡፡ ወደ 
ጋሎው መንገድ በመሄድ ወደ በቀኝ በኩል 
ዊድበርን መንገድ ይታጠፉ፡፡ ወደ 
መጀመርያው የትራፊክ መብራት በመሄድ 
ወደ ዌልነስ ቡልቫርድ በቀኝ ይታጠፉ፡፡ 
Inova Fairfax Hospital Surgery 
Center እንዲሁም Inova Heart and 
Vascular Institute በማለፍ በቀኝ 
በኩል ወደ ግረይ ጋራዥ ይግቡ፡፡

ከኢስት (ዋሽንግተን/ፋልስ ቤተ 
ክርስትያን)፡ በ I-495 በማለፍ ወደ 650/
ጋላውስ መንገድ ይውጡ፡፡ በራምፑ 
በሚገኘው መብራት፣ በግራ ወደ ጋላውስ 
መንገድ መታጠፍ፡፡ ወደ ጋሎው መንገድ 
በመሄድ ወደ በቀኝ በኩል ዊድበርን 
መንገድ ይታጠፉ፡፡ ወደ መጀመርያው 
የትራፊክ መብራት በመሄድ ወደ ዌልነስ 
ቡልቫርድ በቀኝ ይታጠፉ፡፡ 

Inova Fairfax Hospital Surgery 
Center እንዲሁም Inova Heart and 
Vascular Institute በማለፍ በቀኝ 
በኩል ወደ ግረይ ጋራዥ ይግቡ፡፡

Inova Loudoun Hospital
Schaufeld Family Heart Center 
44035 Riverside Pkwy., Suite 120
Leesburg, VA 20176
703.858.8660

መኪና መቆምያ
ከሀኪም ፅህፈት ቤት II (ህንፃ 44035) 
ፊት ለፊት ነፃ ቫሌት ፓርኪንግ ይገኛል፡፡

መጓዣ አቅጣጫ
ከለስበርግና ፖይንት ዌስት፡ መስመር 7 
ኢስት ይጠቀሙ ወደ ላድስዎን ቦሊቫርድ 
ይውጡ፡፡ በመጀመርያ በሚያገኙት ቁም 
በሚል ምልክት በቀኝ ወደ ሪቨርሳይድ 
ፓርክወይ ይታጠፉ፡፡ ወደ ሆስፒታሉ ዋና 
መግብያ የመጀመርያውን ቀኝ ይጠቀሙ፡፡ 

ከለስበርግና ፖይንት ዌስት፡ መስመር 7 
ኢስት ይጠቀሙ ወደ ላድስዎን ቦሊቫርድ 
ይውጡ፡፡ በመጀመርያ በሚያገኙት ቁም 
በሚል ምልክት በቀኝ ወደ ሪቨርሳይድ 
ፓርክወይ ይታጠፉ፡፡ ወደ ሆስፒታሉ ዋና 
መግብያ የመጀመርያውን ቀኝ ይጠቀሙ፡፡ 

ከዱላስ ሳውዝና ፖይነት ሳውዝ፡ ሎውደን 
ካውንቲ ፓርክወይ ይጠቀሙ፡፡ በግራ ወደ 
ኤቨርግሪን ማይስ መንገድ ይታጠፉ፡፡ 
በቀኝ ወደ ቤልሞንት ሪጅ መንገድ 
ይታጠፉ፡፡ በቀኝ ወደ መስመር 7 ኢስት 
ይታጠፉ፡፡ ወደ ላድስዎን ቦሊቫርድ 
ይውጡ፡፡ በመጀመርያ በሚያገኙት ቁም 
በሚል ምልክት በቀኝ ወደ ሪቨርሳይድ 
ፓርክወይ ይታጠፉ፡፡ ወደ ሆስፒታሉ ዋና 
መግብያ የመጀመርያውን ቀኝ ይጠቀሙ፡፡ 

ቦታና አቅጣጫ




