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Bác sĩ có chứng nhận của hội đồng chuyên khoa về Can thiệp, Chẩn đoán và X quang Mạch máu,
Phẫu thuật, và Tĩnh mạch học

NHỮNG ĐIỀU CÓ THỂ XẢY RA SAU KHI LÀM THỦ THUẬT:
•

Trước khi xuất viện về nhà, quý vị sẽ thay trang phục bệnh nhân và mặc lại trang phục của quý vị.

•

Quý vị sẽ được y tá hướng dẫn chăm sóc sau phẫu thuật chi tiết bằng lời nói lẫn bằng văn bản
(vui lòng thực hiện theo các hướng dẫn). Người hộ tống của quý vị phải có mặt để thảo luận và
ký các hướng dẫn này trước khi quý vị được phép về nhà.

•

Khi ở nhà, quý vị có thể cảm thấy hơi chóng mặt và buồn ngủ. Chúng tôi đề nghị quý vị không
nên lái xe hoặc vận hành máy móc, đưa ra quyết định quan trọng, uống thức uống có cồn hoặc
ký các văn bản pháp luật trong vòng 24 giờ sau phẫu thuật.

•

Phục hồi tại nhà sẽ mang lại nhiều lợi ích: quý vị sẽ thoải mái hơn khi ở trong môi trường quen
thuộc; giảm các biến chứng; cho phép quý vị ở bên cạnh các thành viên gia đình và những người
thân yêu, và quý vị có thể trở lại làm việc nhanh hơn.

•

Chuẩn bị ăn chế độ ăn uống nhẹ trong 24 giờ đầu tiên và nhớ uống chất lỏng.

•

Vui lòng gọi bác sĩ của quý vị hoặc trung tâm phẫu thuật nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi hoặc lo lắng
nào. Cuộc hẹn theo dõi sau thủ thuật với bác sĩ của quý vị sẽ được thông báo cho quý vị trước
khi xuất viện và sẽ bao gồm siêu âm.

•

Y tá của trung tâm chúng tôi sẽ gọi cho quý vị một ngày sau khi phẫu thuật để tìm hiểu xem quý
vị cảm thấy thế nào.

•

Quý vị có thể được yêu cầu lấy mẫu xét nghiệm 48 giờ sau khi làm thủ thuật. Nếu quý vị được
yêu cầu phải lấy mẫu xét nghiệm, chúng tôi sẽ cung cấp bản chỉ dẫn để quý vị mang đến phòng
xét nghiệm do quý vị chọn.

•

Nếu quý vị cảm thấy bất cứ điều gì bất thường sau khi phẫu thuật, vui lòng gọi cho phòng khám
của chúng tôi qua số (949) 387-4724. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng gọi 911 hoặc đến
phòng cấp cứu gần nhất.
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