
Inova Heart and Vascular Institute

                 

التجهيز لعملية قسطرة القلب

أهًال ومرحًبا بك

نشكر لك اختيارك Inova Heart and Vascular Institute (IHVI) إلجراء عملية قسطرة القلب. يُرجى التأكد من أنك يف أيٍد حريصة 

ومتخصصة. يلتزم األطباء واملمرضات وأخصائيو القلب واألوعية الدموية يف معهد IHVI بتقديم رعاية ممتازة لك أثناء عمليتك وإقامتك 

معنا. فإذا كانت لديك أية أسئلة، ف¹ُجى عدم الرتدد يف سؤال الطبيب املتابع لحالتك أو املمرضة املعنية بك أو موظف معمل قسطرة القلب 

.(cath lab)

معلومات عن العملية

تستخدم عملية قسطرة القلب لتشخيص وعالج املرىض الذين يعانون من أشكال مختلفة من أمراض القلب أو االنسداد. وخالل هذه العملية 

التداخلية، يتم إدخال قسطرة من فخذ املريض أو ذراعه يف الرشايÓ املؤدية إىل القلب. وبحقن صبغة تباين عرب القسطرة، يستطع األطباء 

مشاهدة الرشايÓ التي تزود القلب بالدم للوقوف عىل أية مشاكل قد تؤثر عىل الرشايÓ وتحديد أفضل طريقة للعالج.

من املقرر إجراء العملية لك يف:

التاريخ: _________________________________________________________________________
(Date)

املوقع: __________________________________________________________________________
(Location)

وقت الوصول: _____________________________________________________________________
(Arrival Time)

وقت العملية:٭ ___________________________________________________________________
(Procedure Time)

*ُيرجى العلم أن حاالت الطوارئ قد تغ� جدول العمليات يوم إجراء العملية. فإذا كان هناك أية تغي�ات، فسيتم 

إبالغك بها.



التجهيز للعملية

قبل 14 يوًما من إجراء العملية: أكمل العمل املختربي

ينبغي إك ل العمل املختربي قبل فرتة ترتاوح ما ب� 3 أيام إىل 14 يوًما من تاريخ 

إجراء العملية لتتمكن املستشفى من تلقي النتائج يف الوقت املناسب. و�كنك 

استخدام مخترب من اختيارك يندرج تحت غطائك التأميني.

مواقع خدمات املختربات

توفر Inova Laboratories مواعيد للعمل املختربي وإجراء االختبارات يف كافة 

أنحاء منطقة فرجينيا الش لية. للحصول عىل قا¸ة باملواقع وساعات العمل، 

.inova.org/locatelab يُرجى التفضل بزيارة

 Inova Fairfax Medical وإن كنت ستجري عملية قسطرة القلب يف

 Inova فيمكنك أيًضا حجز موعد للعمل املختربي واالختبارات مع ،Campus

Pre-Procedural Evaluation Clinic الداخلية:

Inova Pre-Procedural Evaluation Clinic
Inova Professional Services Building, Ground Floor

3300 Gallows Rd., Falls Church, VA 22042

ساعات عمل املخترب: من االثن� إىل الجمعة، من 7 صباًحا إىل 6:30 مساًء

هاتف: 703.776.2000

فاكس: 571.472.6508

قبل يوم إىل ثالثة أيام من العملية: مقابلة هاتفية

ستتلقى مكاملة هاتفية قبل إجراء العملية لجمع املعلومات وتحديد أي من 

االحتياجات الخاصة وتقديم مزيد من التوضيح. فإذا à تتلق مكاملة هاتفية، 

يُرجى تجهيز املعلومات التالية يوم إجراء العملية:

-  قا¸ة باألدوية الحالية وبيان بتكرار الجرعات، éا يف ذلك كافة األدوية 

التي أخذت بوصفة وبدون وصفة طبية واملكمالت الغذائية والفيتامينات

-  الحساسية من األدوية أو األطعمة أو الالتكس

-  العمليات الجراحية السابقة والتاريخ الطبي

-  أي معلومات طبية أخرى ذات صلة

اإللغاء: إذا كنت تريد إلغاء العملية أو أصبت �رض حاد أو أحسست بتغ� يف 

الحالة الصحية، ُيرجى االتصال �كتب الطبيب الخاص بك يف أقرب وقت ممكن.
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وثيقة مقابلة ما قبل العملية

يُرجى توفï املعلومات التالية للمقابلة الهاتفية املحددة مع املمرضة:

اسم األدوية التي تتناولها حالًيا

(�ا فيها كافة األدوية التي تُرصف بدون وصفة طبية واملكمالت العشبية)

عدد مرات الجرعةاسم الدواء
أخذ الدواء

قاÁة بالعمليات السابقة التي تطلبت تخدير

قاÁة باملتخصصÃ وأطباء الرعاية األولية
ُيرجى مالحظة أنه: من الرضوري وجود أطباء أمراض قلب وأمراض رئة وأمراض كىل وأمراض 

دم/أورام وأمراض أعصاب وأطباء إدارة أ�، وقد يكون من الرضوري وجود بعض األطباء 

اآلخرين عىل أساس حالتك الصحية.

الزماناملكاناالختبار املطلوب

              

املوقع/التاريخالتخديرالعملية
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إرشادات عن الطعام والرشاب

•  ال تدخن أو تتناول الكحول أو الكافي� ملدة 24 ساعة قبل إجراء العملية.

•  ال تأكل أو ترشب أو �ضغ العلكة أو تتناول النعناع بعد منتصف ليل 

إجراء العملية.

األدوية

•  قد يُعدل الطبيب املتابع لحالتك األدوية الروتينية مؤقتًا، خاصًة إذا كنت 

مصابًا £رض السكري.

•  إذا كنت تعا» من حساسية (صبغة) التباين الوريدي IV أو املحار، 

فقد يتم وصف بعض األدوية اإلضافية لك قبل وصولك إىل املستشفى أو 

فور وصولك.

حدود النشاط: ترتيبات العمل/املنزل

سيتم تحديد نشاطك استناًدا إىل نقطة دخول القسطرة يف جسمك. يُرجى 

التخطيط وفًقا لذلك:

•  إدخال القسطرة من الفخذ أثناء العملية: قلِّل استخدام السلم ملدة 24 

ساعة بعد إجراء العملية، وتجنب رفع األحÂل الثقيلة (أي يشء أكرب من 

10 أرطال) ملدة خمسة أيام.

•  إدخال القسطرة من املعصم أثناء العملية: ال ترفع أي يشء أكرب من 5 

أرطال بالذراع املستخدم يف العملية ملدة خمسة أيام بعد إجراء العملية. 

االنتقال

احرص عىل التخطيط لالنتقال من املستشفى وإليها بصحبة شخص بالغ مسؤول 

(عمره 18 عاًما أو أكÐ) ألنك لن تستطيع القيادة ملدة ترتاوح ما ب� 24 إىل 48 

ساعة بعد العملية نتيجة اآلثار الجانبية لألدوية وحدود النشاط.

قد يتم نقلك بسيارة شخصية أو سيارة أجرة. ومع ذلك، ينبغي أن تكون بصحبة 

الشخص املسؤول.

يوم العملية
•  ارشب رشفات قليلة فقط من املاء لتأخذ بها األدوية الصباحية.

•  احرص عىل االستحÂم يف صباح يوم العملية.

•  ال تستخدم مستحرضات التجميل أو العطور.

•  Üكنك تنظيف أسنانك، ولكن بدون بلع املعجون.

•  أزل كافة املجوهرات (£ا يف ذلك دبابيس الثقوب).

•  اترك كل األشياء الثمينة يف املنزل.

•  ارتدى بعض املالبس املريحة والفضفاضة.

•  أحرض معك ما ييل:

-  بطاقة هوية تحمل صورة/رخصة القيادة

-  بطاقة التأم�

-  بطاقة الدفع املشرتك، إذا لزم األمر

-  صورة من التوجيه السابقة للرعاية الصحية أو وصية الحياة

-  العكاز أو املشاية أو العىص أو األجهزة املساعدة الرضورية

-  إذا كنت تستخدم األكسج� يف املنزل، فاحرض معك ما يكفيك أثناء 

االنتقال إىل املستشفى والعودة منها

-  حاويات للنظارات والعدسات الالصقة وأطقم األسنان وأجهزة السمع، 

وما إىل ذلك.

-  جهاز CPAP مزود بالقناع واألنابيب والتجهيزات األخرى، إذا لزم األمر

-  جهاز االستنشاق املنقذ، إذا كنت تستخدمه

-  مستلزمات املرحاض إلمكانية اإلقامة لليلة واحدة

-  قاìة باألدوية الحالية وجرعاتها ومعدل تكرار الجرعات

الوصول وتسجيل الوصول واإلعداد

Inova Heart and Vascular Institute إذا كان من املقرر لك إجراء عملية يف

(IHVI) يف Inova Fairfax Medical Campus، فعادًة ما يكون وقت 

 Âالوصول قبل ساعت� من املوعد املحدد للعملية. ومع ذلك، سيتم توجيهك في

يتعلق بالحضور إىل املستشفى.

 ،IHVI أوقف السيارة يف موقف السيارات الرمادي الخاص باملرىض/الزوار بجوار

 Inova Fairfax Hospital أو استخدم خدمة وقف السيارات يف مدخل

Surgical Center بجوار IHVI. اُدُخل مبنى IHVI يف الطابق األريض، وانتقل 

إىل منطقة تسجيل الوصول يف Cath/الفيزيولوجيا الكهربية 

.(Electrophysiology (EP))

 ،Inova Alexandria Hospital أما إذا كان من املقرر إجراء العملية لك يف

فينبغي الوصول قبل ساعة واحدة من املوعد املحدد لك أو حسب توجيهات 

الطبيب املتابع لحالتك.

 ،Inova Loudoun Hospital وإذا كان من املقرر لك إجراء العملية يف

فينبغي الوصول قبل 90 دقيقة من املوعد املحدد لك أو حسب توجيهات 

الطبيب املتابع لحالتك.

وبالنسبة للمرىض املحدد لهم إجراء العمليات الساعة 8 صباًحا، يتوجب عليهم 

الوصول الساعة 7 صباًحا. وعند الوصول، يتع� عليهم االنتقال مبارشًة إىل 

منطقة التسجيل لتسجيل الوصول.

ملعرفة املعلومات املتعلقة �واقع املستشفى واالتجاهات ومواقف السيارات، 

انظر الصفحة الخلفية.

يُرجى العلم أن حاالت الطوارئ قد تغ[ جدول العمليات يف يوم إجراء العملية، 

وسيتم اطالعك عيل أية تغي[ات قد تؤثر عىل وقت العملية.

ªجرد تسجيل الوصول:

•  ستنتظر حضور إحدى املمرضات ملرافقتك إىل منطقة ما قبل العملية.

•  سيتم اصطحابك إىل باب الدخول الخاص بك.

•  سيُطلب منك التبول وإفراغ املثانة قبل العملية.
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•  سيُطلب منك لبس ثوب املستشفى وجوارب مقاومة للتزلج.

•  سترتك كافة األجهزة املساعدة (العكازات والعىص واملشاية والكريس املتحرك 

وأنبوبة األكسج� املحمولة، وما إىل ذلك) مع الشخص املسؤول الذي رافقك.

•  ستكمل املمرضة إجراءات القبول الخاصة بك وستأخذ العالمات الحيوية 

والتاريخ الطبي وسرتاجع العملية.

•  قد يقابلك منسق البحوث الرسيرية إذا وافقت عىل التسجيل يف تجربة 

بحثية أو كنت مؤهالً لذلك.

•  ستوضع قسطرة وريدية (intravenous (IV)) يف أحد األوردة لتتمكن من 

تلقي السوائل واألدوية أثناء العملية.

أفراد األرسة/األصدقاء املرافق�

قبل العملية

قد يرافقك عدد محدود من أفراد أرستك/أصدقائك إىل العملية. و¿جرد اكت¾ل 

عملية القبول، قد يرافقوك خالل مرحلة ما قبل العملية.

أثناء العملية

Çكن لضيوفك االنتظار يف منطقة االستقبال أو زيارة مناطق املستشفى األخرى. 

وسيتم إعطاؤهم Êوذًجا ¿عرِّف فريد ملتابعتك خالل العملية عىل اللوحات 

اإللكرتونية يف منطقة االنتظار.

بعد العملية

¿جرد انتهاء العملية، ستتم دعوة األرسة/األصدقاء لالنض¾م إليك يف منطقة 

النقاهة؛ وسيتحدث طبيبك معك ومع عائلتك بعد العملية.

أثناء العملية

تستغرق عملية القسطرة عادًة من 60 إىل 90 دقيقة. وأثناء العملية، ستستلقي 

عىل طاولة أشعة سينية خاصة. وسيتم وضع جهاز أشعة سينية كبÕ فوق الطاولة، 

ليعرض بعض الصور لقلبك ليتم تقييمها من قبل الطبيب. ك¾ سيتم مراقبة معدل 

رضبات القلب وضغط الدم ومستويات األوكسج� لديك بشكل مستمر. وستكون 

الغرفة باردة ومرشقة، وسيغطيك املوظف� ببطانيات تدفئة.

سÕتدي موظفونا قبعات وأقنعة ومالبس جراحية للحفاظ عىل البيئة معقمة. 

وستكون قادًرا عىل التحدث وطرح األسئلة أثناء العملية، ولكن عليك أن تبقى 

مضطجًعا. ويتكون فريق قسطرة القلب من طبيب أمراض قلب وأخصائيي 

أمراض قلب وأوعية دموية وممرضات مسجالت متخصصات يف عمليات القلب.

خطوات العملية

1.  ستتم حالقة موقع إدخال القسطرة وتنظيفه بصابون مطهر (لون أزرق 

مخرض)، وستُستخدم ستائر معقمة.

2.  ستتلقى أدوية تخدير IV وتخفيف أå ملساعدتك عىل االسرتخاء، إذا 

لزم األمر.

3.  سيتم حقن مخدر موضعي يف الجلد حول موقع إدخال القسطرة. وسيضع 

طبيب القلب القسطرة يف الرشيان الكعربي يف املعصم أو الرشيان الفخذي 

يف الفخذ. وإذا دعت الحاجة إىل استخدام أحد األوردة أثناء إجراء العملية، 

فقد يتم استخدام وريد ذراعي أو عنقي أو فخذي للوصول.

4.  سيتم إدخال قسطرة وìريرها حتى القلب. وبالنسبة لقسطرة القلب 

األيرس: ¿جرد وصول القسطرة إىل القلب، سيتم حقن كمية صغÕة من 

الصبغة من خالل القسطرة. وهذا يسمح ألخصاï القلب ¿راقبة تدفق 

الدم عرب الرشاي� التاجية وتحديد أي نوع من االنسدادات. وسيتم التقاط 

بعض صور الرشاي� من عدة زوايا مختلفة. وأثناء حقن الصبغة، قد تشعر 

بيشء دافئ يتدفق نحو صدرك. وهذا شعور طبيعي وسيمر برسعة. 

وبالرغم من ذلك، فإذا شعرت بأي إزعاج، مثل أå يف الصدر أو دوخة أو 

ضيق يف التنفس أو غثيان أو أå يف الظهر يف أي وقت أثناء العملية، فÕُجى 

إبالغ أي عضو يف الفريق.

5.  ستتم إزالة القسطرة وإغالق املوقع.

•  الرشيان الكعربي: إذا تم استخدام الرشيان الكعربي يف املعصم، فسيتم 

استخدام رشيط بالستيú ناعم للضغط عىل موقع الثقب ملدة ترتاوح من 

ساعت� إىل أربع ساعات. وستعمل ممرضة اإلفاقة بعد ذلك عىل تحرير 

الضغط ببطء من عىل الرشيط ووضع ض¾دة لتغطية موقع الثقب.

•  الرشيان الفخذي: إذا تم استخدام الرشيان الفخذي يف الفخذ، فسيقرر 

الطبيب أفضل طريقة إلغالق املوقع ملنع النزيف:

-  الضغط اليدوي: Çكن تطبيق الضغط املبارش عىل موقع الثقب ملدة 

من 10 إىل 20 دقيقة ملنع النزيف. و¿جرد االنتهاء من ذلك، سيتم 

وضع ض¾دة صغÕة عىل موقع الثقب.

-  جهاز اإلغالق: هناك عدة أنواع من األجهزة تساعد يف الوقاية 

من النزيف.
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بعد عملية قسطرة القلب مبارشًة

املرىض الخارجيون

بعد اكت�ل عملية القسطرة، ستظل عىل فراشك يف غرفة إفاقة لبضع ساعات. 

وسيسمح لك بتحريك محدود للذراع أو الساق املستخدمة يف القسطرة. ك� 

ستتم مراقبة عالماتك الحيوية وإيقاع القلب وموقع (مواقع) الوصول 

وعالمات الراحة عن كثب. وقد تستقبل الزوار*.

ونوصيك برتطيب الفم بعد إجراء العملية. وستحصل عىل سوائل IV وسيتم 

تزويدك باملاء/العصائر.

و°تد فرتة الراحة يف الفراش من 1 إىل 6 ساعات بعد العملية. وسيسمح لك 

بعدها بامليش مرت¶. فإذا ³ تكن لديك أية مشاكل، فسيتم مراجعة إرشادات 

ما بعد العملية وإخراجك.

نزالء املستشفى

بعد اكت�ل العملية، ستعود إىل غرفتك يف املستشفى، حيث ستسرتيح يف 

الفراش ملدة من ساعة إىل ست ساعات. وسيسمح لك بتحريك محدود 

للذراع أو الساق املستخدمة يف القسطرة. ك� ستتم مراقبة عالماتك الحيوية 

وإيقاع القلب وموقع (مواقع) الوصول وعالمات الراحة عن كثب. وقد 

تستقبل الزوار*.

ونوصيك برتطيب الفم بعد إجراء العملية. وستحصل عىل سوائل IV وسيتم 

تزويدك باملاء/العصائر.

وعادة ما يتم إخراجك من املستشفى يف اليوم التايل للعملية، ما ³ تُواجه 

مشاكل طبية أخرى.

*نويص بعدم حضور الزوار الذين تبدو عليهم عالمات اإلصابة بنزالت الربد أو 

األنفلونزا أو غ�ها من األمراض املعدية، ألن العديد من مرضانا يكونوا معرض 

بشكل خاص للعدوى.

السالمة

يُرجى تذكر إرشادات السالمة هذه واتباعها بعد العملية:

•  أنت يف خطر متزايد للسقوط بسبب اآلثار الجانبية لألدوية واملرفقات 

(IV واألكسج¶) وكونك يف وضع غÍ مألوف.

•  استخدم جرس االتصال الخاص بك.

•  توقع من املوظف¶ السÍ معك عند امليش والنهوض الستخدام الح�م.

الخروج من املستشفى
عندما يُسمح لك بالخروج من املستشفى، ستحصل عىل وثيقة خروج و 

.(a�er-visit summary (AVS)) ملخص ما بعد الزيارة

وعادًة ما يكون وقت خروج املرىض الذين أقاموا طوال الليل باملستشفى ب¶ الساعة 

9 صباًحا وحتى الظهر يف اليوم التايل إلجراء العملية. لذا يُرجى التأكد من توفر وسيلة 

لنقلك إىل املنزل خالل هذه الساعات.

الوصفات الطبية

سيضمن فريق الرعاية الخاص بك توفÍ الدواء (األدوية) املوصوفة لك الستالمها من 

الصيدلية التي تختارها.

وحرًصا منا عىل راحتك، يوجد يف Inova Fairfax Medical Campus صيدلية بيع 

 IHVI وتقع يف الطابق األريض من ،Inova Pharmacy Plus تجزئة داخلية تسمى

 ،Inova Pharmacy Plus وداخل غرفة الطوارئ أيًضا. ملزيد من املعلومات حول

.inova.org/pharmacyplus تفضل بزيارة

قيود القيادة

إذا تلقيت تهدئة واعية أو تخديرًا، فال úكنك القيادة ملدة 24 ساعة. وإذا تم 

استخدام الرشيان الكعربي يف القسطرة، فال úكنك القيادة ملدة 48 ساعة بعد إجراء 

العملية. ويجب عليك الرجوع للمنزل بصحبة شخص بالغ مسؤول (عمره 18 عاًما أو 

أك{)، وتزويدنا باسم الشخص الذي سيصحبك إىل املنزل.

Inova Alexandria Hospital...............................703.504.3069

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

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

الطبيبك

الخدمات املالية:

أرقام هواتف إضافية

أرقام هواتف مهمة

(Cath Lab Fax)

(Cath Lab Fax)

(Scheduling O�ce)

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

Inova Fairfax Hospital
قبول وإفاقة حاالت التدخل القلبي الوعا«...........................703.776.7050

(Interventional Cardiovascular Admission and Recovery (ICAR))

Cath Lab رقم فاكس                      ...............................703.776.6700

مكتب الحجز                          .......................................703.776.2393

Inova Alexandria Hospital
قسم األشعة القلبية والتداخلية...........................................703.504.7950

(Cardiovascular and Interventional Radiology Department)

Cath Lab رقم فاكس                      ...............................703.504.3287

Inova Alexandria Hospital

Cath Lab(Cath Lab Fax) رقم فاكس                      ...............................703.858.8670
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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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املواقع واالتجاهات

Inova Alexandria Hospital
Inova Heart and Vascular Institute

4320 Seminary Rd.
Alexandria, VA 22304

703.504.3000

أماكن وقف السيارات

تتوافر أماكن وقف سيارات مجانية يف موقف 

السيارات العام يف نورث هاورد سرتيت. ك� تتوافر 

خدمة صف السيارات مجانًا عند مدخل املرىض، من 

االثن� إىل الجمعة، من 5:30 صباًحا إىل 7:30 مساًء.

اتجاهات القيادة

 I-395 من أرلينغتون أو واشنطن العاصمة: اسلك

جنوبًا إىل مخرج سيميناري رود. انعطف يساًرا 

للخروج من الرشق. اجتاز أربع بنايات. تكون 

املستشفى عىل اليم�، يف زاوية سيميناري رود 

ونورث هاورد سرتيت.

 .Spring¶eld ش�ًال إىل I-95 من ريتشموند: اسلك

سيكون لديك خيار I-495, I-395 و I-95. أيه� 

سلكت، فتابع الس¾ إىل 395 ش�ًال إىل سيميناري 

رود. انعطف ¿يًنا للخروج من الرشق. اجتاز أربع 

بنايات. تكون املستشفى عىل اليم�، يف زاوية 

سيميناري رود ونورث هاورد سرتيت.

Inova Fairfax Medical Campus
Inova Heart and Vascular Institute

3300 Gallows Rd.
Falls Church, VA 22042

703.776.4001

مدخل املرىض وموقف السيارات

اُدخل Inova Fairfax Medical Campus من 

 Inova وودبرن رود إىل ويلنس بوليفارد. واجتاز

 Inova و Fairfax Hospital Surgery Center

Heart and Vascular Institute وادخل وقف 

السيارات الرمادي املوجود عىل اليم� وأوقف 

السيارة. خذ املصعد إىل املستوى ج. وادخل املبنى يف 

الطابق األريض ثم تابع الس¾ يف الردهة إىل مكتب 

تسجيل الوصول Cath Lab/EP Lab ألمراض القلب.

Inova Loudoun Hospital
Schaufeld Family Heart Center

44035 Riverside Pkwy., Suite 120
Leesburg, VA 20176

703.858.8660

أماكن وقف السيارات

تتوفر خدمة وقف السيارات مجانًا يف ساحة 

 äانتظار السيارات أمام مبنى مكاتب األطباء الثا

(املبنى 44035).

اتجاهات القيادة

من ليسبورغ وبوينتس ويست: اسلك الطريق 7 

رشقًا. اخرج إىل النسداون بوليفارد. وانعطف ¿يًنا 

عند إشارة التوقف األوىل إىل ريفرسايد باركواي. وخذ 

أول ¿� إىل مدخل املستشفى الرئييس.

من تايسونز كورنر وبوينتس إيست: اسلك الطريق 

رقم 7 غربًا. اخرج إىل النسداون بوليفارد. وانعطف 

¿يًنا عند إشارة التوقف األوىل إىل ريفرسايد باركواي. 

وخذ أول ¿� إىل مدخل املستشفى الرئييس.

من دوليس ساوث وبوينتس ساوث: اسلك لودون 

كونتي باركواي. وانعطف يساًرا إىل إيفرجرين ميلز 

رود. وانعطف ¿يًنا إىل بيلمونت ريدج رود. وانعطف 

¿يًنا إىل طريق 7 رشقًا. اخرج إىل النسداون بوليفارد. 

وانعطف ¿يًنا عند إشارة التوقف األوىل إىل ريفرسايد 

باركواي. وخذ أول ¿� إىل مدخل املستشفى الرئييس.

اتجاهات القيادة

عرب I-495 (كابيتال بيلت واي) 

من الش�ل (تايسونز): اسلك املخرج رقم 51. فوق 

قمة الطريق املنحدر، اعرب جالوز رود إىل وودبرن 

رود. ويف أول إشارة مرور، انعطف ¿يًنا إىل ويلنس 

 Inova Fairfax Hospital Surgery بوليفارد. اجتاز

 Inova Heart and Vascular Institute و Center

وأدخل موق السيارات الرمادي عىل ¿ينك.

من الجنوب (اإلسكندرية/سربينج فيلد): اسلك 

املخرج 51. عند إشارة املرور يف قمة الطريق املنحدر، 

اتجه يساًرا إىل جالوز رود. وانعطف يساًرا إىل 

وودبرن رود. تابع الس¾ إىل أول إشارة مرور وانعطف 

 Inova Fairfax يًنا إىل ويلنس بوليفارد. اجتاز¿

 Inova Heart and و Hospital Surgery Center

Vascular Institute وأدخل موق السيارات الرمادي 

عىل ¿ينك. 

Rt. 50 عرب طريق

من الغرب (Fairfax): اسلك 650/جالوز رود. وفوق 

قمة الطريق املنحدر، اتجه ¿يًنا إىل جالوز رود. تابع 

الس¾ يف جالوز رود وانعطف ¿يًنا إىل وودبرن رود. 

تابع الس¾ إىل أول إشارة مرور وانعطف ¿يًنا إىل 

 Inova Fairfax Hospital ويلنس بوليفارد. اجتاز

 Inova Heart and Vascular و Surgery Center

Institute عن ¿ينك وادخل موقف السيارات 

الرمادي عىل ¿ينك.

من الرشق (واشنطن/فولز تش�ش): ُمر من تحت 

I-495 واخرج إىل 650/جالوز رود. وعند إشارة املرور 

يف قمة الطريق املنحدر، اتجه يساًرا إىل جالوز رود. 

تابع الس¾ يف جالوز رود وانعطف ¿يًنا إىل وودبرن 

رود. تابع الس¾ إىل أول إشارة مرور وانعطف ¿يًنا إىل 

 Inova Fairfax Hospital ويلنس بوليفارد. اجتاز

 Inova Heart and Vascular و Surgery Center

Institute وأدخل موق السيارات الرمادي عىل ¿ينك.

                 




