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Về Phẫu Thuật Của Quý Vị
Nhấp vào Các Câu Hỏi Thường Gặp dưới đây để tìm hiểu về phẫu thuật của quý vị.
Các câu hỏi dưới đây có thể giúp cho quý vị trước, trong và sau phẫu thuật.

Trước Khi Phẫu Thuật
Quý vị có thể mong đợi những gì trước ngày phẫu thuật.
Tôi cần tiến hành những xét nghiệm gì trước phẫu thuật?
Bác sĩ và bác sĩ gây mê của quý vị sẽ quyết định xem quý vị phải thực hiện bất kỳ xét nghiệm tiền phẫu nào và thông
báo cho quý vị trước ngày phẫu thuật.
Cơ sở điều trị có liên lạc với tôi trước ngày phẫu thuật không?
Có. Quý vị có thể sẽ nhận được nhiều nhất ba cuộc gọi. Một thành viên nhóm chăm sóc sức khỏe sẽ liên lạc với quý vị một
ngày trước hôm phẫu thuật. Cuộc gọi này bao gồm những hướng dẫn cho ngày phẫu thuật và câu trả lời cho bất kỳ câu hỏi
nào của quý vị. Quý vị cũng có thể được liên lạc bởi một người thuộc văn phòng giao dịch của cơ sở điều trị để giải quyết
các vấn đề tài chính chẳng hạn như trách nhiệm của quý vị đối với các khoản đồng thanh toán và các khoản khấu trừ. Cuối
cùng, bác sĩ gây mê của quý vị có thể sẽ liên lạc với quý vị.
Tôi nên mang theo những gì?
1.

Vui lòng mang theo một ảnh nhận dạng và (các) thẻ bảo hiểm của quý vị. Nhân viên của chúng tôi cần xác minh và sao
chép lại khi quý vị nhập viện vào ngày phẫu thuật.

2.

Hãy chắc chắn rằng quý vị mang theo bất kỳ loại thuốc nào quý vị cần trong suốt thời gian quý vị nằm lại cơ sở điều trị (ví dụ,
ống hít hoặc insulin).

3.

Hãy mang theo danh sách tất cả các loại thuốc hiện quý vị đang dùng.

4.

Hãy mang theo tiền thanh toán cho bất kỳ khoản nào thuộc trách nhiệm của bệnh nhân (ví dụ, khoản đồng thanh toán hoặc
khoản khấu trừ)

5.

Không mang theo nhẫn, đồng hồ hoặc các vật có giá trị khác.
Tôi có cần nhờ người đưa tới cơ sở điều trị không?
Có. Quý vị sẽ không được lái xe sau khi phẫu thuật. Hãy sắp xếp một người lớn lái xe đưa quý vị về nhà và một người đi
cùng quý vị đến nơi:
Tôi có thể ăn và uống gì trước khi phẫu thuật?
Bác sĩ của quý vị hoặc một y tá tiền phẫu sẽ thông báo những hạn chế đối với việc ăn uống của quý vị trước khi phẫu thuật.
Việc quý vị tuân thủ hướng dẫn được đưa ra là rất quan trọng. Nếu không tuân thủ, phẫu thuật của quý vị có thể bị hoãn lại
hoặc hủy bỏ.
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Tôi có được sử dụng các loại thuốc thường ngày của mình vào ngày phẫu thuật không?
Quý vị sẽ nhận được hướng dẫn về việc sử dụng thuốc từ bác sĩ hoặc một nhân viên của nhóm điều trị của mình. Ngoài ra,
như đã nói ở trên, quý vị hãy chuẩn bị sẵn sàng để liệt kê tất cả các loại thuốc (bao gồm cả tên và liều lượng) quý vị đang
dùng và mang theo bất kỳ thứ gì quý vị có thể cần trong suốt thời gian nằm viện (ví dụ, ống hít hoặc insulin).
Tôi có thể làm gì để đảm bảo rằng tôi đã được thực hiện thủ thuật thích hợp tại đúng vị trí phẫu thuật?
Sự an toàn của quý vị là mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi. Nhóm chăm sóc sức khỏe toàn diện của quý vị sẽ tuân thủ
hướng dẫn nghiêm ngặt về việc xác định vị trí phẫu thuật và xác nhận thủ thuật. Mục Tiêu An Toàn cho Bệnh Nhân trên
Toàn Quốc cũng đã được phát triển trong đó cũng cần có sự tham gia của quý vị. Quý vị sẽ được hỏi rất nhiều lần để xác
nhận cả về thủ thuật quý vị cần thực hiện và vị trí phẫu thuật. Quý vị cần đóng vai trò tích cực trong tất cả các cuộc thảo
luận với bác sĩ, nhà cung cấp dịch vụ gây mê của mình cũng như nhân viên của chúng tôi liên quan đến việc xác định thủ
thuật và vị trí phẫu thuật chính xác của quý vị. Trong hầu hết các trường hợp, bác sĩ phẫu thuật của quý vị sẽ đánh dấu vị trí
phẫu thuật trước khi tiến hành thủ thuật.
Tôi có thể làm gì để ngăn ngừa nhiễm trùng vị trí phẫu thuật?
Hãy tắm vào đêm trước và buổi sáng ngày phẫu thuật. Hãy làm theo các bước đơn giản sau đây:
1.

Trước tiên hãy gội đầu với bất kỳ loại dầu gội nào.

2.

Tắm sạch toàn bộ cơ thể bằng xà phòng diệt khuẩn dạng lỏng và một chiếc khăn sạch trong mỗi lần tắm.

3.

Rửa sạch để loại bỏ hết xà phòng.

4.

Lau khô cơ thể bằng khăn tắm sạch.

5.

Không sử dụng kem hoặc phấn dưỡng da.

6.

Đừng cạo lông hoặc cắt lông tại khu vực sẽ được phẫu thuật trừ khi bác sĩ chỉ dẫn quý vị làm như vậy.

7.

Vào ngày làm thủ thuật, hãy đảm bảo quý vị, gia đình quý vị và những người chăm sóc khác rửa tay thường xuyên khi ở tại
cơ sở điều trị và tại gia sau khi phẫu thuật. Ngoài ra, quý vị đừng ngần ngại hỏi các thành viên nhóm chăm sóc sức khỏe
của mình tại cơ sở điều trị xem họ đã rửa tay hay chưa!

8.

Sau khi tiến hành thủ thuật, hãy đảm bảo rằng quý vị, gia đình quý vị và những người chăm sóc khác phải rửa tay thường
xuyên. Ngoài ra, hãy chắc chắn rằng quý vị tuân thủ tất cả hướng dẫn do đội ngũ chăm sóc sức khỏe của mình đưa ra liên
quan đến việc chăm sóc và làm sạch vết mổ cũng như việc uống thuốc và thay bông băng hậu phẫu.
Có điều cần lưu ý đặc biệt nào đối với trẻ em khi làm phẫu thuật không?
Chúng tôi nhận thấy rằng cuộc phẫu thuật sẽ làm quý vị và con quý vị lo sợ. Cuộc gọi tiền phẫu với y tá của cơ sở điều trị sẽ
là thời gian tuyệt vời để sắp xếp một buổi tham quan cơ sở điều trị nhằm giảm bớt mọi nỗi lo sợ mà quý vị và con quý vị trải
qua. Nếu con quý vị muốn mang theo thú nhồi bông hoặc chăn tạo cảm giác an toàn để cảm thấy dễ chịu hơn, hãy mang
theo chúng vào ngày phẫu thuật. Trong trường hợp phẫu thuật cho trẻ em, tốt nhất quý vị nên sắp xếp một người nào đó đi
cùng tài xế giúp chăm sóc trẻ trên đường về nhà.
Nếu quý vị gặp bất kỳ thay đổi nào về sức khỏe giữa lần thăm khám gần đây nhất với bác sĩ của quý vị và ngày phẫu thuật,
hãy thông báo cho bác sĩ của quý vị ngay lập tức. Hãy báo cáo ngay cả những thay đổi nhỏ, chẳng hạn như nhiệt độ cao,
ho hoặc cảm lạnh. Nếu quý vị không thể gặp bác sĩ của mình, vui lòng gọi cho cơ sở điều trị.
Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nghĩ mình đang mang thai?
Hãy đảm bảo rằng quý vị đã thông báo cho bác sĩ của mình, bác sĩ gây mê và y tá trước ngày phẫu thuật nếu quý vị nghĩ
rằng mình có thể mang thai. Thủ thuật phẫu thuật, gây mê và các loại thuốc sử dụng có thể gây hại cho em bé đang phát
triển.

Vào Ngày Phẫu Thuật
Điều gì sẽ diễn ra ngay khi tôi tới cơ sở điều trị?
Khi quý vị tới cơ sở điều trị, một nhân viên của chúng tôi sẽ làm thủ tục nhập viện cho quý vị. Kiểm tra cuối cùng này giúp
chúng tôi xác minh tất cả thông tin chính của quý vị để phục vụ quý vị tốt hơn.
Tôi nên mặc như thế nào?
Để quý vị thấy dễ chịu, chúng tôi khuyến khích quý vị mặc quần áo dễ cởi bỏ và cất giữ. Hãy tránh đeo bất kỳ đồ trang sức,
khuyên, sơn móng tay và trang điểm nào, cũng như để kính áp tròng tại nhà hoặc mang theo hộp đựng kính.
Tôi cần làm gì với quần áo và đồ đạc kèm theo của mình?
Một y tá sẽ dẫn quý vị vào khu vực phẫu thuật là nơi quý vị sẽ thay quần áo của mình. Đồ đạc của quý vị sẽ được cất giữ an
toàn cho đến khi quý vị sẵn sàng về nhà. Chúng tôi khuyên quý vị nên để tất cả vật có giá trị và phụ kiện đi kèm tại nhà.
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Điều gì xảy ra sau khi tôi làm thủ tục nhập viện?
Một y tá sẽ tiến hành đánh giá tiền phẫu trong đó bao gồm kiểm tra các dấu hiệu sinh tồn của quý vị và bắt đầu IV (tiêm tĩnh
mạch) nếu điều đó cần thiết để làm thủ thuật. Chuyên viên gây mê cũng sẽ nói chuyện với quý vị trong khu vực tiền phẫu để
xem xét lại tất cả các thông tin tiền phẫu và thảo luận việc gây mê cho quý vị. Nhân viên của chúng tôi sẽ thông báo tiến
triển của quý vị với gia đình và bạn bè quý vị. Chúng tôi hiểu rõ sự lo lắng của gia đình và bạn bè khi quý vị đang tiến hành
thủ thuật. Chúng tôi sẽ nỗ lực để thông báo cho họ tiến triển của quý vị và thời điểm họ có thể gặp lại quý vị sau thủ thuật.
Tôi có thể làm gì để đảm bảo rằng tôi đã được thực hiện thủ thuật thích hợp tại vị trí phẫu thuật chính xác?
Sự an toàn của quý vị là mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi. Nhóm chăm sóc sức khỏe toàn diện của quý vị sẽ tuân thủ
hướng dẫn nghiêm ngặt về việc xác định vị trí phẫu thuật và xác nhận thủ thuật. Mục Tiêu An Toàn cho Bệnh Nhân trên
Toàn Quốc cũng đã được phát triển trong đó cũng cần có sự tham gia của quý vị. Quý vị sẽ được hỏi rất nhiều lần để xác
nhận cả về thủ thuật quý vị cần thực hiện và vị trí phẫu thuật. Quý vị cần đóng vai trò tích cực trong tất cả các cuộc thảo
luận với bác sĩ, nhà cung cấp dịch vụ gây mê của mình cũng như nhân viên của chúng tôi liên quan đến việc xác định thủ
thuật và vị trí phẫu thuật chính xác của quý vị. Trong hầu hết các trường hợp, bác sĩ phẫu thuật của quý vị sẽ đánh dấu vị trí
phẫu thuật trước khi tiến hành thủ thuật.
Tôi có thể làm gì để ngăn ngừa nhiễm trùng vị trí phẫu thuật?
Hãy tắm vào đêm trước và buổi sáng ngày phẫu thuật. Hãy làm theo các bước đơn giản sau đây:
1.

Trước tiên hãy gội đầu với bất kỳ loại dầu gội nào.

2.

Tắm sạch toàn bộ cơ thể bằng xà phòng diệt khuẩn dạng lỏng và một chiếc khăn sạch trong mỗi lần tắm.

3.

Rửa sạch để loại bỏ hết xà phòng.

4.

Lau khô cơ thể bằng khăn tắm sạch.

5.

Không sử dụng kem hoặc phấn dưỡng da.

6.

Đừng cạo lông hoặc cắt lông tại khu vực sẽ được phẫu thuật trừ khi bác sĩ chỉ dẫn quý vị làm như vậy.

7.

Vào ngày làm thủ thuật, hãy đảm bảo quý vị, gia đình quý vị và những người chăm sóc khác rửa tay thường xuyên khi ở
tại cơ sở điều trị và tại gia sau khi phẫu thuật. Ngoài ra, quý vị đừng ngần ngại hỏi các thành viên nhóm chăm sóc sức
khỏe của mình tại cơ sở điều trị xem họ đã rửa tay hay chưa!

8.

Sau khi tiến hành thủ thuật, hãy đảm bảo rằng quý vị, gia đình quý vị và những người chăm sóc khác phải rửa tay thường
xuyên. Ngoài ra, hãy chắc chắn rằng quý vị tuân thủ tất cả hướng dẫn do đội ngũ chăm sóc sức khỏe của mình đưa ra liên
quan đến việc chăm sóc và làm sạch vết mổ cũng như việc uống thuốc và thay bông băng hậu phẫu.
Tôi có phải gặp bác sĩ của mình trước khi phẫu thuật không?
Nhiều khả năng là có. Bản chất của hầu hết các thủ thuật đòi hỏi quý vị và bác sĩ của quý vị phải xác nhận cả loại thủ thuật
cụ thể mà quý vị sẽ thực hiện cũng như vị trí phẫu thuật.
Gia đình được ở cùng tôi bao lâu trước khi tiến hành thủ thuật?
Điều này phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng những khuôn mặt quen thuộc có thể giúp quý vị giảm
bớt sự lo lắng về thủ thuật, vì vậy đừng ngần ngại thông báo cho y tá rằng quý vị muốn có một người bạn hoặc thành viên
gia đình ngồi cạnh quý vị.
Con tôi có thể giữ thú nhồi bông hay chăn tạo cảm giác an toàn để giảm bớt sự sợ hãi của bé không?
Tất nhiên rồi. Nếu con quý vị muốn mang theo thú nhồi bông hoặc chăn tạo cảm giác an toàn để cảm thấy dễ chịu hơn, hãy
mang theo chúng vào ngày phẫu thuật. Ngoài ra, hãy mang theo bình hoặc "cốc mỏ vịt" sử dụng hậu phẫu nếu cháu không
uống được bằng cốc thông thường.
Tôi nên tới khi nào?
Quý vị sẽ nhận được hướng dẫn về thời gian đến trong cuộc gọi tiền phẫu của quý vị. Điều quan trọng là quý vị phải đến
1/2
sớm 1-1 giờ trước thời gian dự định tiến hành thủ thuật.
Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nghĩ mình đang mang thai?
Hãy đảm bảo rằng quý vị đã thông báo cho bác sĩ của mình, bác sĩ gây mê và y tá trước ngày phẫu thuật nếu quý vị nghĩ
rằng mình có thể mang thai. Thủ thuật phẫu thuật, gây mê và các loại thuốc sử dụng có thể gây hại cho em bé đang phát
triển.
Tôi có thể hút thuốc không?
Không. Chúng tôi khuyên quý vị không nên hút thuốc vào ngày phẫu thuật. Hút thuốc có thể ảnh hưởng tới việc gây mê và
thường gây buồn nôn trong giai đoạn hồi phục.
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Gây mê
Có các loại thuốc giảm đau (an thần) hoặc gây mê khác nhau không?
Có. Có năm loại thuốc giảm đau và gây mê khác nhau: An Thần Thức Tỉnh, Gây Mê, Gây Tê Vùng, Chăm Sóc Gây Mê
Theo Dõi và Gây Tê Tại Chỗ. Bất kể loại an thần hay gây mê nào được sử dụng cho quý vị, chúng tôi sẽ sử dụng tác
nhân và kỹ thuật gây mê đặc biệt để quý vị có thể hồi phục an toàn và nhanh chóng. Nếu sẵn có sự lựa chọn thay thế
cho phẫu thuật của quý vị, và thường là sẽ có, bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ gây mê của quý vị sẽ thảo luận với quý
vị trước khi phẫu thuật.
Tôi có thể đưa ra yêu cầu về loại gây mê sẽ sử dụng không?
Tùy thuộc vào loại phẫu thuật, có thể có các lựa chọn gây mê. Bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ gây mê của quý vị sẽ
thảo luận các lựa chọn hiện có với quý vị sau khi xem xét bệnh sử của quý vị.
Tôi có được sử dụng thuốc an thần trước khi phẫu thuật không?
Quý vị, bác sĩ và nhà cung cấp dịch vụ gây mê của quý vị sẽ cùng nhau xây dựng kế hoạch chăm sóc gây mê. Kế hoạch
này có thể bao gồm thuốc an thần tiền phẫu và các loại thuốc khác nếu cần.
Những rủi ro của việc gây mê là gì?
Tất cả thủ thuật phẫu thuật và tất cả gây mê đều có rủi ro. Những rủi ro này phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm loại hình
phẫu thuật và tình trạng sức khỏe của bệnh nhân. Bác sĩ gây mê của quý vị sẽ đánh giá tình trạng tiền phẫu của quý vị và
đưa ra mọi biện pháp phòng người để giảm thiểu rủi ro cho quý vị. Chúng tôi thường thấy các triệu chứng nhẹ như buồn nôn
và nôn mửa, đau họng, chóng mặt, mệt mỏi, đau đầu, đau cơ và đau người, hầu hết biểu hiện trên đều dễ điều trị. Đừng
ngần ngại trao đổi bất kỳ câu hỏi nào với nhà cung cấp dịch vụ gây mê của quý vị.
Tôi có phải thanh toán riêng cho bác sĩ gây mê hay không?
Có. Quý vị sẽ nhận được hóa đơn riêng từ nhà cung cấp dịch vụ gây mê của mình nếu việc gây mê được tiến hành.
Tại sao tôi phải hạn chế ăn và/hoặc uống trước khi phẫu thuật?
Điều quan trọng là tránh ăn và/hoặc uống trước khi phẫu thuật để ngăn chặn những rủi ro của việc hít chất nôn ói (biến
chứng liên quan đến nôn) trong quá trình phẫu thuật của quý vị. Biến chứng này có thể rất nghiêm trọng. Chúng tôi sẽ cung
cấp hướng dẫn cụ thể dựa trên các tiêu chuẩn an toàn quốc gia cho quý vị trước khi làm thủ thuật. Điều quan trọng là quý vị
phải tuân thủ các hướng dẫn được cung cấp. Nếu không tuân thủ, phẫu thuật của quý vị có thể bị hoãn lại hoặc hủy bỏ.

Sau Phẫu Thuật
Điều gì xảy ra nếu tôi không thể về nhà?
Việc nhập viện từ một trung tâm phẫu thuật đôi khi cũng xảy ra. Trong một số trường hợp, bác sĩ hoặc bác sĩ gây mê của
quý vị có thể xác định xem liệu quý vị có cần phải chuyển đến bệnh viện để chăm sóc hậu phẫu thêm hay không.
Điều gì xảy ra nếu tôi không cảm thấy khỏe khi về nhà?
Nếu quý vị bị đau nghiêm trọng, hoặc có các triệu chứng nghiêm trọng được mô tả trong hướng dẫn xuất viện của quý vị, vui
lòng gọi cho bác sĩ của quý vị, tới phòng cấp cứu gần nhất hoặc gọi 911.
Tôi có thể ăn uống những gì khi về nhà?
Bác sĩ phẫu thuật sẽ đề xuất cụ thể cho chế độ ăn uống hậu phẫu của quý vị. Chúng tôi thường khuyên quý vị ăn nhẹ sau
phẫu thuật và khuyến khích quý vị uống thật nhiều nước. Quý vị nên tránh đồ uống có cồn.
Tôi nên làm gì để ngăn ngừa nhiễm trùng sau phẫu thuật?
Ngoài các khuyến nghị dưới đây, quý vị hãy tuân thủ các hướng dẫn hậu phẫu cẩn thận và thông báo cho bác sĩ của quý vị
nếu quý vị có bất kỳ dấu hiệu hoặc triệu chứng nào mà quý vị lo lắng.
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Hãy tắm vào đêm trước và buổi sáng ngày phẫu thuật. Hãy làm theo các bước đơn giản sau đây:
1.

Trước tiên hãy gội đầu với bất kỳ loại dầu gội nào.

2.

Tắm sạch toàn bộ cơ thể bằng xà phòng diệt khuẩn dạng lỏng và một chiếc khăn sạch trong mỗi lần tắm.

3.

Rửa sạch để loại bỏ hết xà phòng.

4.

Lau khô cơ thể bằng khăn tắm sạch.

5.

Không sử dụng kem hoặc phấn dưỡng da.

6.

Đừng cạo lông hoặc cắt lông tại khu vực sẽ được phẫu thuật trừ khi bác sĩ chỉ dẫn quý vị làm như vậy.

7.

Vào ngày làm thủ thuật, hãy đảm bảo quý vị, gia đình quý vị và những người chăm sóc khác rửa tay thường xuyên khi ở tại
cơ sở điều trị và tại gia sau khi phẫu thuật. Ngoài ra, quý vị đừng ngần ngại hỏi các thành viên nhóm chăm sóc sức khỏe
của mình tại cơ sở điều trị xem họ đã rửa tay hay chưa!

8.

Sau khi tiến hành thủ thuật, hãy đảm bảo rằng quý vị, gia đình quý vị và những người chăm sóc khác phải rửa tay thường
xuyên. Ngoài ra, hãy chắc chắn rằng quý vị tuân thủ tất cả hướng dẫn do đội ngũ chăm sóc sức khỏe của mình đưa ra liên
quan đến việc chăm sóc và làm sạch vết mổ cũng như việc uống thuốc và thay bông băng hậu phẫu.
Cơn đau của tôi được kiểm soát như thế nào?
Việc kiểm soát cơn đau của quý vị vô cùng quan trọng với chúng tôi. Chúng tôi sẽ đánh giá mức độ đau của quý vị kể từ khi
nhập viện cho đến khi quý vị nhận được cuộc gọi sau phẫu thuật từ chúng tôi tại nhà. Trong suốt thời gian quý vị nằm tại cơ
sở điều trị, quý vị sẽ liên tục được yêu cầu đánh giá cơn đau của quý vị sử dụng thang điểm số học (0-10), hoặc đối với trẻ
em, chúng tôi sẽ sử dụng "Thang Đánh Giá Mức Độ Đau Qua Khuôn Mặt" (như được thể hiện dưới đây).
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Chúng tôi sẽ thường xuyên sử dụng kết hợp các phương thức khác nhau để giúp quý vị cảm thấy thoải mái - lựa chọn từ các
loại thuốc uống, thuốc tiêm tĩnh mạch, ức chế thần kinh, tiêm gây tê tại chỗ trong khi phẫu thuật, v.v. Trước khi phẫu thuật,
việc kiểm soát cơn đau của quý vị cần được thảo luận với cả bác sĩ gây mê và bác sĩ phẫu thuật của quý vị. Đừng ngần ngại
nêu lên những lo ngại hoặc sợ hãi của quý vị. Hãy nhớ rằng thông tin về việc kiểm soát cơn đau sẽ giúp quý vị có những dự
đoán thích hợp và do đó quý vị sẽ hồi phục nhanh và dễ chịu hơn. Điều quan trọng là phải tuân thủ chặt chẽ hướng dẫn về
các loại thuốc giảm đau sau phẫu thuật. Nhiều thuốc giảm đau có tác dụng sau 20 đến 30 phút. Để có kết quả tốt nhất, thuốc
giảm đau nên được sử dụng trước khi cơn đau trở nên quá nặng.
Gia đình có thể ở cạnh tôi sau phẫu thuật không?
Có. Sau phẫu thuật, quý vị sẽ được đưa tới khu vực hồi sức. Một y tá sẽ theo dõi các dấu hiệu sinh tồn của quý vị và đảm
bảo rằng quý vị cảm thấy dễ chịu khi thuốc gây mê hết tác dụng. Khi quý vị tỉnh táo, gia đình của quý vị sẽ được mời trở lại
khu vực hồi sức. Trẻ em sau phẫu thuật sẽ có những sắp xếp đặc biệt.
Tôi có thể lái xe về nhà không?
Không. Bệnh nhân sẽ không được lái xe sau phẫu thuật và phải sắp xếp việc di chuyển cần thiết. Nếu quý vị dự định đi bộ
hoặc di chuyển bằng phương tiện công cộng về nhà từ cơ sở điều trị của chúng tôi sau phẫu thuật, hãy đảm bảo rằng có
người lớn đi kèm với quý vị.
Tôi có nên tiếp tục sử dụng thuốc tôi thường sử dụng sau phẫu thuật không?
Hầu hết bệnh nhân nên tiếp tục các thuốc họ thường sử dụng sau phẫu thuật. Những bệnh nhân mắc bệnh đái tháo đường
và những bệnh nhân bị loãng máu có thể cần được điều chỉnh thuốc của họ. Chúng tôi sẽ làm rõ những hướng dẫn này với
quý vị trước khi quý vị rời khỏi cơ sở. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng gọi cho bác sĩ phẫu thuật hoặc bác sĩ chăm
sóc sức khỏe chính của quý vị.
Tôi phải nằm viện bao lâu sau khi phẫu thuật?
Thời gian hồi phục khác nhau giữa các bệnh nhân. Sau thủ thuật, một y tá sẽ giám sát các dấu hiệu sinh tồn và đảm bảo quý
vị tỉnh táo và ổn định. Quý vị sẽ được về nhà ngay khi nhóm chăm sóc sức khỏe của quý vị thấy rằng quý vị đã an toàn khi rời
khỏi cơ sở điều trị.
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