جواز جراحة اليوم الواحد

االسم الشخصي.................................................. :
االسم العائلي.................................................... :
تاريخ اإلقامة........../..................../.................... :

هذا املساء سأنام بالبيت!

مساري داخل املستشفى

 .1قبل يوم إجراء العملية
أضع عالمة على املربعات طوال مساري داخل املستشفى
ألتقي بالطبيب الجراح ونحدد معا تاريخ إجراء العملية......... :
أقوم بإجراء استشارة عند الطبيب املخدر
أقوم بتحضير كل الوثائق املتعلقة بمرحلة ما قبل القبول
أقــوم بإجــراء كل الفحوصــات املكملــة املوصوفــة مــن طــرف الطبيب:
فحوصــات إشــعاعية ،تحليل الــدم... ،
أقــوم بتنظيــم عودتــي إلــى البيــت مــن خــال تعييــن شــخص
يرافقنــي إلــى البيــت عقــب إجــراء العمليــة .ال يجــب أن أقضــي
الليــل وحيــدا.

 .2قبل وصولي إلى املستشفى بيوم واحد
ســيتم االتصــال بــي هاتفيــا مــن أجــل تأكيــد وتوضيــح وقــت وصولي
إلى املستشــفى

هذا ما يجب أن أقوم به
أتوقــف عــن األكل والشــرب والتدخيــن  6أو  8ســاعات قبــل إجــراء
العمليــة (حســب تعليمــات الطبيــب املخــدر)
أقوم بإزالة طاء األظافر وكل املجوهرات
أقوم بتنظيف جسمي باستعمال صابون  ....مع غسل الشعر
ال أحمل أشياء ذات قيمة
حســب تعليمــات الطبيــب املعالــج ،أســتمر  /ال أســتمر فــي تنــاول
الــدواء
تم إخباري بوقت قبولي في املستشفى

هذا ما يجب علي إحضاره
الوثائق اإلدارية
• بطاقة التأمين الطبي
• بطاقة الهوية (املؤمن واملريض)
• املوافقة من أجل التكفل
• وسيلة لألداء
الوثائق الطبية
• الوصفة الطبية املتعلقة بعاجي الشخصي
• بطاقة فصيلة الدم
• نتائج الفحوصات واإلشعاعات الطبية
• الوثيقة الخاصة باستشارة ما قبل التخدير
املعدات الطبية املقررة
• جبيرة ،جوارب ،عكاز... ،

 .3صباح وصولي للمستشفى
أقــوم تنظيــف جســمي باســتعمال صابــون «البيتاديــن» وأرتــدي
مابــس نظيفــة

االنطالق نحو املستشفى
عند وصولي للمستشفى
أصــل إلــى املستشــفى فــي الوقــت املحــدد ،وأتقــدم إلــى
قســم القبــول والفوتــرة فــي الطابــق األرضــي
ثم أذهب إلى قسم العيادات الخارجية
ألتقي باملمرضة بعد إدخالي للغرفة
أرتدي البدلة الخاصة بمركب العمليات
أقــوم بإزالــة طقــم األســنان و/أو جهــاز الســمع ،النظــارات و/أو
العدســات ،وأقــوم بتخبيئهــا بعنايــة

االتجاه نحو مركب العمليات
أذهب إلى مركب العمليات
املمرضة تتكفل بي
بعــد الجراحــة ،أذهــب إلــى قاعــة االســتيقاظ مــن أجــل املراقبــة
يتــم نقلــي إلــى غرفتــي

عودتي إلى الغرفة
ممرضة القسم تتكفل بي
سأتناول وجبة خفيفة
أقوم من سريري بمساعدة طاقم املسعفين
يقــوم الطبيــب املشــرح و /أو املخــدر بزيارتــي مجــددا مــن أجــل

إخبــاري بوقــت الخــروج.
قد تكون هناك حاجة لقضاء ليلة داخل املستشفى.
يمكنني أن أستقبل الزوار
يجب أن يكون هناك شخص ملرافقتي عند املغادرة

 .4الخروج
قبل املغادرة يتم تسليمي
الوثائق الضرورية
وثيقة تحدد كل التعليمات التي يجب معاينتها عند الخروج
أقــوم بمــلء اســتبيان رضــا املرضى وأضعــه بالصنــدوق املتواجــد
باالســتقبال

أخرج بمعية شخص آخر
أعود إلى البيت ألستريح .ال يجب أن أقضي الليلة وحيدا.
ستتصل بي املمرضة غدا من أجل االطمئنان على حالتي

أذهب إلى املستشفى

شارع محمد الطيب الناصري ،الدار البيضاء ،املغرب.
http://www.hck-fckm.ma/
أرقام مهمة للحاالت املستعجلة
االستقبال0529004477 :
مستعجات الليل2477 :
رقم الطبيب املشرح.................................... :

