
 

  
 

 ________________________________

 _____________________________

 _____________________________

التجهيز للجراحة

Inova Woodburn Surgery Center

أهًال ومرحًبا بك

نشكر لك اختيار مركز Inova Woodburn Surgery Center إل	ام جراحتك القادمة. فنحن نفخر 
بتقديم أعىل مستوى من الرعاية يف بيئة آمنة. ويف Inova Woodburn Surgery Center، ستتم 

معاملتك دوًما بتعاطف تام واهت¨م كامل بغية تحقيق رفاهيتك. وسيوفر هذا الدليل معلومات حول 
كيفية التجهيز لعمليتك الجراحية وما ¸كن توقعه µجرد وصولك إىل املستشفى وكيفية التخطيط لرعايتك 

بعد الجراحة.

املوقع:

وقت الوصول:

تاريخ العملية الجراحية:

وقت العملية الجراحية:

أرقام الهواتف املهمة

703.776.2000  . Inova Pre-Procedural Evaluation Clinic (عيادة Inova لتقييم ما قبل إجراء العملية الجراحية).

703.776.6019 الخدمات املالية....................................................................................................................... 

571.423.5750 أسئلة متعلقة بفوات¬ املستشفى................................................................................................. 

1.888.280.9533 أسئلة متعلقة بفوات¬ التخدير..................................................................................................... 

703.776.3307 مكتب السجالت الطبية............................................................................................................ 

Inova Woodburn Surgery Center
3289 Woodburn Road, Suite 100

Annandale, VA 22003



 

 

 
 

 

 

            

 

 

ما قبل إجراء الجراحة

سيحدد الجراح املتابع لحالتك تاريخ ووقت عمليتك الجراحية مع "منظم   •  
الخدمات الجراحية" وسيحدد مدة إقامتك.

من املهم إخطار مكتب الجراح املتابع لحالتك بأي تغ� يف حالتك   •  
الصحية قبل إجراء الجراحة يف الحال مثل نزالت الربد أو التهاب الحلق أو 

السعال أو الحمى أو األعراض الشبيهة باإلنفلونزا أو العدوى أو الطفح 
الجلدي يف موقع الجراحة. ويُرجى عدم االنتظار حتى يوم الجراحة.

عليك:

االتصال Àوظفي Pre-Procedural Evaluation Clinic (عيادة تقييم   •  
ما قبل إجراء العملية الجراحية) عىل رقم 703.776.2000 لتحديد موعد 

باملقابلة الهاتفية مع ممرضة ستقوم بدورها Àا ييل:

مراجعة تاريخك الطبي والجراحي واألرسي  -  

مناقشة االختبارات اإلضافية الرضورية معك ومناقشة القيود   -  
الغذائية التي تتطلبها عملية التخدير

اإلجابة عن أية استفسارات قد تراودكم حول زيارتكم القادمة إىل   -  
Inova Woodburn Surgery Center

ويف املتوسط، تستغرق املقابلة 45 دقيقة.   

إكÚل استÚرة عمل ما قبل إجراء العملية الجراحية قبل املقابلة والتي   •  
يتم إرفاقها فيÚ بعد.

متابعة واستكÚل عملية التجهيز للعملية الجراحية، إذا طُلب ذلك.  •  

معلومات اختبار ما قبل إجراء العملية الجراحية

إذا طلب الطبيب منك إجراء بعض االختبارات اإلضافية قبل الجراحة، فينبغي 
 Inova Pre-Procedural لك التحدث مع املمرضة حول رضورة اإلتيان إىل

Evaluation Clinic (عيادة Inova لتقييم ما قبل إجراء العملية الجراحية) 
إلنهاء تلك االختبارات من عدمه أثناء إجراء املقابلة الهاتفية؛ مع العلم أن 
تحديد املوعد ليس بالرضورة. وإذا كنت بحاجة إىل ترصيح طبي، فيمكننا 

تسهيل املوعد لك.

Inova Pre-Procedural Evaluation Clinic (عيادة Inova لتقييم ما 
قبل إجراء العملية الجراحية)

 Ground Floor, Professional Services Building, Inova Fairfax
Medical Campus, 3300 Gallows Road, Falls Church, VA 22042

ساعات العمل

من االثنû إىل الجمعة: من 7 صباًحا إىل 7 مساًء

(يرجى مالحظة: الخدمات املختربية تنتهي يف الساعة 6:45 مساًء)

مواقع خدمات املختربات األخرى

توفر مختربات Inova أيًضا بعض املواعيد للعمل املختربي وإجراء االختبارات 
يف كافة أنحاء منطقة فرجينيا الشÚلية. وللحصول عىل قاýة باملواقع وساعات 

inova.org/locatelab العمل، يُرجى التفضل بزيارة

يُرجى توف� معلومات اختبار ما قبل إجراء الجراحة التالية:

قا¥ة العمليات السابقة التي تطلبت تخديًرا

قا¥ة باملتخصص© وأطباء الرعاية األولية
ُيرجى مالحظة ما ييل: ُيتطلب وجود أخصا� أمراض قلب وأمراض رئة وأمراض كىل وأمراض 

دم/أورام وأخصا� أعصاب وإدارة أª، وقد يتم طلب بعض التخصصات األخرى عىل أساس 

حالتك الصحية.

االختبار املطلوب

اسم الدواء

املوقع / التاريخالتخديرالعملية

الجرعة
األوقات التي يتم 

تناولها فيها

الزماناملكان

وقة عمل مقابلة ما قبل إجراء العملية الجراحية

يُرجى إتاحة املعلومات التالية للمقابلة الهاتفية املحددة مع املمرضة:

اسم األدوية التي تتناولها حالًيا

(ºا يف ذلك كافة املكمالت الغذائية التي يتم تناولها بدون وصفة طبية)



 

 

 

 

 

 

إرشادات مهمة ملرحلة ما قبل العملية الجراحية

تم محاكاة اإلرشادات التالية لتمنحك تجربة جراحية وتخديرية آمنة ومريحة.

يُرجى اتباع جميع اإلرشادات بعناية:

ينبغي اتخاذ الرتتيبات الالزمة لتوف� شخص يقود لك إىل املنزل. فحرًصا عىل 
سالمتك، لن يُسمح لك بقيادة السيارة إىل املنزل أو أخذ وسائل النقل العام 

®فردك بعد التسكª أو التخدير. ومن ثم ينبغي أن يكون الشخص املسؤول 
حاًرضا ملرافقتك إىل املنزل عندما تكون مستعًدا للمغادرة.

إذا كنت تخضع لعملية جراحية تتعلق بطب الجهاز الهضمي أو تخضع 
لعملية يف العª، ينبغي عىل الشخص املسؤول البقاء طوال فرتة الجراحة.

نويص وبشدة ببقاء شخص بالغ معك يف املنزل طوال فرتة الـ 24 ساعة األوىل 
بعد الجراحة.

إرشادات أخرى:

قبل يوم واحد من إجراء العملية الجراحية

ينبغي التأكد من مراقبة حالتك الصحية العامة - ومن األهمية ®كان إخطار   •
مكتب الجراح املنوط بحالتك بأي تغ� يف حالتك الصحية.

ما Ë تحصل عىل إرشادات محددة من قبل الطبيب املعالج، يرجى   •
االستحÎم أو االغتسال يف الليلة السابقة للعملية الجراحية أو صباح العملية 

الجراحية باستخدام صابون مضاد للجراثيم.

فيÎ ييل قاÏة مرجعية تساعدك يف التجهيز:

ينبغي إزالة املاكياج قبل الوصول إىل املركز

Òُكن غسل األسنان بالفرشاة والغرغرة يف صباح يوم الجراحة ولكن من دون 
بلع أي ماء

ينبغي اتباع قيود تناول الطعام والرشاب وفًقا إلرشادات الجراح و/ أو 
ممرضة ما قبل إجراء العملية الجراحية

ينبغي ترك األشياء الثمينة واملجوهرات يف املنزل

إذا كنت تحمل أجهزة اتصال، فينبغي تركها يف املنزل

تجهيز األشياء التي سيتم جلبها إىل املركز واملتضمنة:

بطاقة الهوية القانونية التي استخدمتها عند جدولة الجراحة مع الطبيب 
املنوط بحالتك

بطاقة التأمª الصحي

بطاقة صيدلية

Úوذج الدفع (سواء بشيك أو نقًدا أو ببطاقة ائتÎن)

أرقام هواتف األشخاص الذين ترغب يف االتصال بهم

النظارات الطبية والحافظات (ال ترتدي العدسات الالصقة)

أجهزة املساعدة السمعية والحافظات؛ ينبغي تعيª الحافظات باالسم 
وتاريخ امليالد

أطقم األسنان - (سيتم توف� حاوية)

مالبس مريحة فضفاضة يسهل ارتداؤها بعد الجراحة (سيتم توف� ثوب)

إرشادات خاصة باألدوية من طبيب التخدير:



يوم إجراء العملية الجراحية
�جرد الوصول إىل املرفق – ينبغي تسجيل الوصول

ينبغي الوصول إىل املرفق قبل ساعت� من املوعد املحدد للعملية   •  
الجراحية.

عملية التسجيل

انتقل إىل منطقة انتظار الخدمات الجراحية.  •  

سيُبلغ فريق التسجيل فريق ما قبل إجراء العملية الجراحية إلعداد   -  
غرفة ما قبل العملية الجراحية. 

�جرد ما أن تصبح غرفة ما قبل العملية الجراحية جاهزة، سيخرج   -  
أحد أعضاء الفريق ملرافقتك إىل غرفتك. قد يُرافقك أحد أفراد أرستك 

أو صديقك إذا كنت ترغب يف ذلك.

سيُطلب منك استخدام الح»م؛ وقد يطلب من النساء إحضار عينة   -  
من البول.

عندما تصل إىل غرفتك، سيُطلب منك التغي² ولبس ثوب املستشفى.  -  

يف هذا الوقت، ستبدأ عملية التسجيل؛ وستحتاج إىل املعلومات   -  
التالية:

بطاقة هوية ذات صورة شخصية سارية املفعول

بطاقة التأم�

½وذج الدفع (سواء بشيك أو نقًدا أو ببطاقة ائت»ن)

بطاقة صيدلية

إضافًة، ستلتقي باألعضاء التالي� املنتم� لفريقنا الجراحي والذين   •  
سيتحققون بدورهم من اسمك وبيانات العملية الجراحية ومراجعة 

معلوماتك الطبية والحصول عىل موافقتك حول إجراء الجراحة:

ممرضة ما قبل إجراء العملية الجراحية وفني رسيري  -  

 certiÈed registered nurse anesthetist طبيب التخدير و/ أو  -  
(CRNA) (ممرضة التخدير املُجازة قانونًا)

جراح  -  

ممرضة غرفة العمليات  -  

يُرجى طرح أي أسئلة أو مشاركة أي مخاوف قد تنتابك يف هذا الوقت.  •  

عندما تكون العملية الجراحية جاهزة للبدء

سيتم نقلك باستخدام الكريس املتحرك أو مرافقتك إىل غرفة العمليات   •  
.CRNA التخدير أو Ýبواسطة ممرضة غرفة العمليات وأخصا

يف هذه املرحلة، سيتم توجيه مرافقك من أفراد أرستك أو صديقك إىل   •  
منطقة انتظار الخدمات الجراحية. وâكنهم تتبع التقدم املحرز لك عن 

طريق مشاهدة شاشة مسطحة يف منطقة االنتظار؛ وللحفاظ عىل 
خصوصيتك، سيتم إنشاء معرف مميز لك.

اإلفاقة والخروج

سيتم نقلك إىل منطقة اإلفاقة عندما تستيقظ من الجراحة.  •  

عندما تستيقظ وتشعر باالستقرار والراحة وتكون جاهزًا، سيتم استدعاء   •  
مرافقك من أفراد أرستك أو صديقك لالنض»م إليك يف غرفة اإلفاقة 

.(PACU)

سيتم إعطاؤك أنت ومرافقك من أفراد أرستك أو صديقك إرشادات   •  
الخروج وأي وصفات طبية كتبها الجراح.

من أجل راحتك، تستطيع Inova Pharmacy Plus وصيدلية التجزئة   •  
التابعة لنا يف Inova Fairfax Medical Campus رصف الوصفات 

الطبية الخاصة بك قبل املغادرة.

ستكون مستعًدا للعودة إىل املنزل عندما يكون لديك:  •  

الحد األد÷ من القيء أو الغثيان  -  

عالمات حيوية مستقرة  -  

القدرة عىل الرشب بسهولة  -  

القدرة عىل التبول  -  

أâ ùكن السيطرة عليه  -  

القدرة عىل الدخول والخروج من السيارة  -  



 

 
 

 

 

 

 

 

     
  
  

 
 

   

 
 

    

 

إرشادات خاصة للمرىض األطفال والبالغ�

الحليب غ� البرشي/حليب األطفال االصطناعيحليب الثديالسوائل الشفافةاألطعمة الصلبة

بالنسبة للعمليات الجراحية التي تبدأ قبل 
الساعة 8 صباًحا، تُوقف كافة األطعمة 

الصلبة يف الساعة 11 مساًء يف اليوم السابق 
للعملية.

بالنسبة لكافة العمليات الجراحية التي تبدأ 
من الساعة 8 صباًحا أو بعد ذلك، ال ينبغي 

تناول أطعمة صلبة بعد منتصف الليل.

ال يسمح بتناول العلك والنعناع والحلوى أو 
رقائق الثلج.

وقف كافة السوائل الشفافة قبل 4 ساعات من 

الوصول

تشمل أمثلة السوائل الشفافة املاء واملرشوبات 

الغازية ومرشوبات الجاتورايد والشاي الشفاف 

والقهوة املركزة

ينبغي إيقاف الرضاعة قبل 6 

ساعات من موعد الوصول.

ينبغي إيقاف الرضاعة قبل 8 ساعات من موعد 

الوصول. ال تُضف الحبوب إىل حليب األطفال 

االصطناعي.

إرشادات خاصة للمرىض األطفال

يُرجى إحضار لعبة صغ±ة مفضلة (دمية أو بطانية أو حيوان محشو).  •

يُرجى غسل أي قطعة ق¸ش قبل إدخال الطفل فيها.  •

ينبغي اتباع قيود الطبيب الغذائية وخاصة صباح العملية لجراحية.  •

يُقدم Child Life دورة شخصية لتجهيزك أنت وطفلك إلجراء العملية   •
الجراحية. لتحديد موعد دورة، يُرجى االتصال عىل رقم 703.776.6486.

ينبغي عىل املرىض الذين تقل أع¸رهم عن 18 عاًما أن يكونوا برفقة   •
أحد الوالدين أو الويص القانوÐ إلجراء أي اختبار مطلوب للتسجيل 

 Ðاملسبق. ويف يوم الجراحة، ينبغي حضور أحد الوالدين أو الويص القانو
لتوقيع موافقة مستن±ة قبل الجراحة ويجب أن يبقى يف املستشفى 

طوال العملية بأكملها.

الخدمات املالية

قبل العملية الجراحية

ستساعدك الخدمات املالية يف:  •

التحقق من التغطية والفوائد  -

الحصول عىل أي ترخيص مطلوب، حسب الحاجة  -

فهم أي التزام مايل متوقع  -

إعداد أي ترتيبات مالية  -

سنتصل بك في¸ يتعلق باملسئولية املالية املرتتبة أو القابلة للخصم،   •
وÛكن مناقشة ترتيبات الدفع أو املساعدة املالية خالل هذا الوقت. وإذا 
Ü نتمكن من الوصول إليك، فينبغي أن تكون عىل أهبة االستعداد لدفع 

أي أجر مشرتك أو تأمÝ مشرتك متوقع يف يوم الجراحة.

إذا كانت لديك أسئلة قبل يوم خدمتك، فُ±جى االتصال بـ   •
Inova Fairfax Hospital Financial Services عىل 703.776.6019.

Ûكن الدفع مسبًقا لعمليات الجراحة العامة والتوليد / GYN عن طريق   •
االتصال برقم 703.776.6019.

ينبغي دفع مرصوفات العمليات التجميلية قبل العملية   •
الجراحية/الجراحة.

 - (Fairfax Anesthesiology Associates) رسم التخدير  -
لالستفسار أو الدفع، يُرجى االتصال عىل رقم 703.776.3479

رسم مرفق Inova Fairfax Hospital - لالستفسار أو الدفع، يُرجى   -
االتصال عىل رقم 571.423.5750

بعد إجراء العملية الجراحية

Ûكنك:

تلقي فاتورة عن أي رصيد متبقي  •

تلقي فوات± منفصلة من مقدمي الخدمات يف الفريق الجراحي  •

فاتورة املستشفى

فاتورة صادرة من املستشفى أو مركز الجراحة والذي تم فيه إجراء   •
العملية الجراحية وتشمل نفقات املوظفÝ والتجهيزات واملعدات 

املستخدمة يف الخدمات الجراحية املقدمة.

ينبغي توجيه األسئلة والدفعات املتعلقة بهذه الفاتورة إىل مكتب الفوترة   •
عىل رقم 571.423.5750.

فاتورة الجراح

فاتورة تتضمن خدمات الجراح  •

ينبغي توجيه األسئلة املتعلقة بهذه الفاتورة إىل الجراح املذكور يف   •
فاتورتك.

فاتورة طبيب التخدير

سيقوم Fairfax Anesthesiology Associates بإعداد فوات± خدمات   •
التخدير املقدمة أثناء الجراحة.

ينبغي توجيه األسئلة املتعلقة بهذه الفاتورة إىل 703.776.3479.  •
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:Inova Woodburn Surgery Center يوفر

منطقة انتظار مريحة ومزودة بخدمة واي   -
فاي ومقهى وآالت بيع

الوصول إىل املقهى يف الباب التايل للبناية   -
رقم 3299

 Inova Fairfax خدمة نقل مجانية من وإىل  -
Medical Campus

موقف سيارات مجا°  -

Inova Woodburn Surgery Center كيفية الوصول إىل

Inova Woodburn Surgery Center
3289 Woodburn Road, Suite 100

Annandale, VA 22003
Phone: 703.226.2640

Fax: 703.226.2706

عرب النقطة I-495 (الطريق الدائري للعاصمة):

من الش¨ل (تايسونز كورنر):

اسلك املخرج رقم 51 جالوز رود/650.  •

ابق يساًرا يف الجزء العلوي من املنحدر. اذهب مبارشة نحو إشارة طريق وودبرن   •
رود.

انعطف يساًرا إىل منتزه وودبرن الطبي، ثم اسلك أول يسار وتوجه نحو الجزء   •
الخلفي من املبنى لرتكن سيارتك يف الجراج. وهذا سيتيح لك الدخول مبارشة إىل 

الطابق األول حيث يقع جناح 100.

من الجنوب (اإلسكندرية/سربينجفيلد):

اسلك املخرج رقم 51 جالوز رود/650.  •

انعطف يساًرا إىل طريق جالوز رود عند إشارة املرور يف الجزء العلوي من املنحدر.  •

انعطف يساًرا عند اإلشارة الثانية عىل طريق وودبرن رود.  •

انعطف يساًرا إىل منتزه وودبرن الطبي، ثم اسلك أول يسار وتوجه نحو الجزء   •
الخلفي من املبنى لرتكن سيارتك يف الجراج. وهذا سيتيح لك الدخول مبارشة إىل 

الطابق األول حيث يقع جناح 100.

جراج سيارات

محطة غاز

ج الش¨يل 51
، املخر

I-4
من 95

من I-495، املخرج الجنو½ 51


