Your guide to Day Surgery at the RDHM – Vietnamese

Hướng dẫn về Khu Giải phẫu
Trong Ngày tại Bệnh Viện
Nha Melbourne.
The Royal
Dental Hospital
of Melbourne

Bệnh Viện Nha Melbourne

Xin theo lời căn dặn trong bản hướng dẫn này nếu muốn hội
đủ điều kiện để được Khu Giải phẫu Trong Ngày Chữa trị.

720 Swanston Street
Carlton, VIC 3053
ĐT: (03) 9341 1000

Tên: __________________________________________
Fax: (03) 9341 1111

Gọi miễn phí (các vùng thôn quê): 1800 833 039
Muốn biết thêm chi tiết:

Số UR:_________________________________________
Ngày Nhập Viện:_ ________________________________

Tìm hiểu vấn đề dàn xếp ngày giờ hẹn: 9341 1235 hay 9341 1233

Giờ Nhập Viện:___________________________________

Tìm hiểu Khu Giải phẫu Trong Ngày
(Xin đừng gọi để dàn xếp cuộc hẹn): 9341 1258

Xin nhịn ăn từ:___________________________________

Xin mở website: www.dhsv.org.au

Dịch vụ Chăm sóc Răng Victoria (DHSV) là một cơ quan y tế tên tuổi
chuyên chăm sóc răng cho người dân trong tiểu bang Victoria qua hình
thức khuyến khích dân chúng bảo vệ răng, hợp đồng với các dịch vụ bảo vệ
răng và cung cấp dịch vụ chăm sóc răng.

hay nói chuyện với nha sĩ của quý vị

Răng Tốt Sức Khoẻ Tốt
S/No: 73271 January 2009

Chỉ dẫn Bệnh Nhân
Giải phẫu Trong Ngày tại
Bệnh Viện Nha Melbourne

Quý vị phải báo cho Khu Giải phẫu Trong Ngày biết
nếu như:
• Quý vị đang uống hay chích thuốc
- Không nên ngưng uống thuốc do bác sĩ cấp khi chưa hỏi ý
kiến của bác sĩ của quý vị
- Không nên uống thuốc aspirin trong hai tuần trước ngày giải
phẫu trừ phi đây là thuốc do bác sĩ cấp toa
• Quý vị có thai
• Bệnh tình thay đổi hay quý vị cảm thấy không khoẻ
• Quý vị cho con bú sữa mẹ
• Quý vị không thể giữ hẹn

Cuộc giải phẫu sẽ bị hủy bỏ nếu bệnh nhân không tuân hành
những điều căn dặn sau đây.
Bệnh nhân được chữa trị tại Khu Giải phẫu Trong Ngày thuộc
Bệnh Viện Nha Melbourne sẽ nhập viện và xuất viện trong cùng
một ngày, bởi vì bệnh viện không có phương tiện để họ ở qua
đêm. Biện pháp này sẽ giúp cho sinh hoạt thường lệ của bệnh
nhân chỉ bị xáo trộn ở mức tối thiểu, bởi vì họ sẽ cảm thấy thoải
mái trong giai đoạn bình phục nếu được tịnh dưỡng ngay trong
nhà mình.

Cuộc giải phẫu sẽ bị hủy bỏ nếu:
• Quý vị bị ho có đàm, bị cảm nặng, tiêu chảy, ói mửa, sốt, lở
miệng hay đầu có chấy đúng vào ngày giải phẫu theo như lịch
trình đã định
• Quý vị không nhịn ăn như đã được căn dặn
• Quý vị chưa sắp xếp cho người đem xe riêng hay taxi tới đón
quý vị về nhà
• Quý vị không có ai ở qua đêm với quý vị
• Quý vị có con còn nhỏ trong nhà nhưng không nhờ được người
lớn nào trông nom

Trước Khi Giải phẫu
Quý vị phải dành ít ra là nửa ngày cho ca giải phẫu và sắp xếp
trước để tuân theo những chỉ dẫn sau đây:

Chuyên chở
• Quý vị không được lái xe trong vòng 24 tiếng đồng hồ sau khi
được gây mê toàn thân.
• Quý vị không được di chuyển bằng phương tiện chuyên chở
công cộng sau khi được giải phẫu.
• Quý vị có người đem xe hay taxi tới đón. Người tới đón phải là
người lớn và có trách nhiệm. Quý vị phải báo cho nhân viên biết
tên người này khi quý vị nhập viện.
• Muốn biết thêm chi tiết về vấn đề đậu xe, xin quý vị xem bản
đồ ở mặt sau bản hướng dẫn này.

Ngày Giải phẫu
Chăm sóc Vào Ban Đêm

Nhịn ăn

Để được an toàn, quý vị phải nhờ một người lớn có trách nhiệm
ở với quý vị trong đêm đầu tiên sau khi được chữa trị. Quý vị phải
báo cho nhân viên biết tên cũng như điện thoại của người này
khi quý vị nhập viện.

Cuộc giải phẫu sẽ bị hủy bỏ nếu quý vị không tuân theo sự chỉ
dẫn dưới đây về vấn đề nhịn ăn.

Bệnh nhân dưới 18 tuổi
Bệnh nhân dưới 18 tuổi cần phải có người giám hộ có mặt cả
ngày. Người giám hộ này phải được luật pháp công nhận.

GIẢI PHẪU BAN SÁNG:

Nhập viện từ 7 giờ đến 9 giờ sáng.
Quý vị không được ăn uống hay nhai kẹo cao su kể từ nửa đêm.
Quý vị chỉ được uống chút nước từ 12 giờ đêm đến 6 giờ sáng.

Bệnh viện chỉ cho phép một người lớn đi theo bệnh nhân dưới
18 tuổi một khi cả hai đã được chuyển vào Khu Giải phẫu Trong
Ngày.

GIẢI PHẪU BAN CHIỀU:

Giữ Trẻ

Quý vị không được ăn uống hay nhai kẹo cao su kể từ 7 giờ sáng.
Quý vị chỉ được uống chút nước từ 7 giờ đến 11 giờ sáng.

Trẻ em không cần chữa trị sẽ không được phép vào Khu Giải phẫu
Trong Ngày. Trẻ em dưới 16 tuổi phải có người lớn đi kèm khi ở
phòng đợi.
Trẻ em phải được trông nom cho đến chiều bởi vì chúng tôi
không thể cho biết chính xác giờ xuất viện.

Nhập viện từ 11 giờ 30 sáng đến 1 giờ 30 chiều.
Quý vị có thể ăn điểm tâm nhẹ vào lúc 6 giờ sáng.

Xin quý vị lưu ý những điểm sau đây:
• Xin rửa sạch son phấn trên mặt và lớp sơn trên móng tay
• Không đeo nữ trang và tháo gỡ mọi đồ trang sức ghim
vào người

Hút Thuốc Lá

• Không mang theo những đồ quý giá

Để giảm thiểu rủi ro, bệnh nhân nên kiêng hút thuốc ít ra là trong
hai tuần trước khi được giải phẫu. Không ai được phép hút thuốc
trong Bệnh Viện Nha Melbourne.

• Mang theo Thẻ Medicare

Nếu muốn biết thêm chi tiết về vấn đề cai thuốc, xin gọi Đường
Dây Cai Thuốc qua số 13 12 58 hay liên lạc với bác sĩ địa phương
của quý vị.

• Mang theo Thẻ Chăm sóc Y tế hay Thẻ Cấp dưỡng
• Mang theo thuốc của quý vị
• Mang theo sách, tạp chí hay máy nghe nhạc và bộ loa gắn
vào tai
• Mang theo kính đeo mắt hay hộp đựng kính mềm
• Mang theo quần áo để thay nếu bệnh nhân là trẻ em
dưới 8 tuổi
• Nếu không kiểm soát được vấn đề tiêu tiểu, bệnh nhân phải
mang theo quần áo để thay và những thứ để giúp mình kiểm
soát vấn đề này.

Đến bệnh viện

Xuất viện

Khi đến Bệnh viện Nha Melbourne, xin quý vị tới bàn tiếp khách
của Khu Giải phẫu Trong Ngày trên lầu bốn.

Trước khi xuất viện, quý vị sẽ được hướng dẫn (cả bằng lời nói lẫn
tài liệu) phương cách chăm sóc cho mình hay con cái mình.

Khu Giải phẫu Trong Ngày có 3 phòng mổ. Quý vị sẽ được gọi tên
theo phòng mổ đã được chỉ định chữa trị cho quý vị. Do đó, người
đến sau quý vị có thể được gọi vào trước. Quý vị có thể phải chờ
tới 3 tiếng kể từ lúc quý vị nhập viện cho tới khi cuộc giải phẫu
bắt đầu.

Nếu cần, quý vị sẽ được cấp toa thuốc để mua thuốc tại bất cứ
tiệm thuốc tây nào.

Xin quý vị kiên nhẫn.
Trước khi được đưa vào phòng mổ, y tá, chuyên viên gây mê, nha
sĩ hay bác sĩ chuyên giải phẫu răng miệng sẽ ra gặp quý vị.

Lệ phí Bệnh viện Răng Melbourne
Bệnh nhân được miễn phí
Quý vị sẽ không phải trả tiền nếu có Thẻ Chăm sóc Y tế hay
Thẻ Cấp dưỡng.
Bệnh nhân Phải Trả Tiền
(không có Thẻ Chăm sóc Y tế hay Thẻ Cấp dưỡng)
Họ phải trả lệ phí cơ sở/phòng mổ khi họ nhập viện. Những
khoản tiền này có thể được thanh toán bằng thẻ tín dụng, tiền
mặt, EFTPOS hay ngân phiếu (trả cho Dịch vụ Chăm sóc Răng
Victoria).
Bác sĩ phẫu thuật và chuyên viên gây mê sẽ nói chuyện trực tiếp
với quý vị để quý vị thu xếp trả tiền công cho họ.

Riêng trẻ em thì cần phải có thuốc giảm đau ở nhà chẳng hạn
như Panadol hay Nurofen.
Xin quý vị uống nhiều nước ở nhà chẳng hạn như cordial, nước
trái cây, jelly hay nước cốt.
Vào lúc xuất viện, người đón quý vị về nhà có thể đi lấy xe rồi cho
xe đậu phía trước bệnh viện trong khu vực đậu được 15 phút.
Như vậy là người đó sẽ có đủ thì giờ để lên lầu bốn đón quý vị từ
Khu Giải phẫu Trong Ngày ra xe.

