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Day surgery at the Women’s – Vietnamese

Phẫu thuật trong ngày tại 
Bệnh Viện Phụ Sản

Tôi đến lúc mấy giờ?
• Một ngày trước khi phẫu thuật quý vị sẽ nhận được 

một tin nhắn từ chúng tôi trên điện thoại di động của 
quý vị. Tin nhắn sẽ bao gồm giờ nhập viện của quý vị 
(giờ đến bệnh viện) và thông tin chi tiết về việc nhịn 
ăn (thời điểm ngừng ăn và uống).

• Giờ nhập viện của quý vị không giống với giờ phẫu 
thuật – chúng tôi chỉ có thể cho quý vị biết là quý vị 
sẽ được phẫu thuật vào buổi sáng hay buổi chiều.

• Quý vị cũng có thể nhận được một cuộc gọi từ 
chúng tôi để kiểm tra sức khỏe của quý vị.  

Tôi sẽ phải nằm viện bao lâu?
Thời gian nằm viện sẽ khác nhau đối với mỗi người. 
Khi chúng tôi biết rằng quý vị đủ khỏe để ra viện,  
quý vị sẽ được xuất viện.

Chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật trong ngày
• Trước khi phẫu thuật quý vị không được ăn uống gì.

- nếu phẫu thuật vào buổi sáng, không ăn uống 
bất cứ thứ gì sau nửa đêm

- nếu phẫu thuật vào buổi chiều, không ăn uống 
bất cứ thứ gì sau 7 giờ sáng ngày phẫu thuật

• Quý vị có thể uống một ít chất lỏng như nước, 
nước táo ép hoặc trà đen, miễn là phải ngưng uống 
trước giờ nhập viện hai tiếng đồng hồ.

• Ngừng hút thuốc ít nhất 12 giờ trước khi phẫu thuật.

• Nếu quý vị hiện đang dùng thuốc, hãy nói với 
bác sĩ của quý vị. Điều quan trọng là bác sĩ phải biết 
những loại thuốc quý vị đang dùng trước bất kỳ 
cuộc phẫu thuật nào.

• Nếu quý vị dùng Aspirin, hãy cho y tá phụ trách 
khu vực trước khi nhập viện của quý vị biết.

Những điều quan trọng cần cân nhắc
Nếu quý vị bị ho hoặc sốt trong tuần trước khi 
phẫu thuật, vui lòng liên lạc với Văn Phòng Đặt Hẹn 
Phẫu Thuật Tự Chọn (Elective Surgery Booking Office) 
càng sớm càng tốt.

Quý vị có thể phải thử thai vào ngày phẫu thuật.

Cần mang theo và mặc những gì
• Thẻ Medicare. Nếu quý vị không có thẻ Medicare, 

vui lòng gọi (03) 8345 3012

• Thẻ health care (giảm giá do chính phủ cấp) 
nếu quý vị có

• Thẻ bảo hiểm y tế tư nếu quý vị có

• Bất kỳ loại thuốc nào quý vị đang dùng bao gồm 
cả thuốc không kê toa như thuốc thảo dược 
hoặc vitamin.

• Thứ gì đó để đọc

• Trang phục thoải mái

• Kính, nếu quý vị đeo kính

• Máy CPAP mới được làm sạch (nếu có yêu cầu).

• Một túi xách nhỏ đựng quần áo và các vật dụng khác.

Trong tờ thông tin này, chúng tôi sẽ giải đáp những câu hỏi chung về phẫu thuật trong ngày. 
Nếu quý vị cần thông tin bằng văn bản về thủ thuật mà quý vị sắp tiến hành, hãy hỏi bác sĩ, 
y tá hoặc hộ sinh của quý vị hoặc truy cập phần thông tin sức khỏe trên trang mạng của 
chúng tôi tại www.thewomens.org.au.  

Nếu quý vị có thêm câu hỏi, xin đừng ngần 
ngại gọi cho Bộ Phận Phẫu Thuật Trong Ngày 
(Day Surgery Unit) theo số (03) 8345 3300. 
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Các bệnh nhân tư sẽ cần phải thanh toán viện phí 
của họ khi nhập viện. Nếu quý vị không mang theo 
thẻ bảo hiểm y tế tư của mình, quý vị sẽ cần phải 
thanh toán bằng tiền mặt, ngân phiếu hoặc thẻ 
tín dụng tại Văn Phòng Tài Vụ, nằm ở tầng trệt của 
tòa nhà chính. 

Những thứ không được mang theo 
và mặc, đeo
• Không mang theo và không đeo nữ trang quý giá

• Không mang nhiều tiền 

• Không đeo kính áp tròng

• Không sơn móng tay, chân

• Không trang điểm

• Không dùng kẹp/ghim tóc

• Không mang theo va-li loại lớn

Những điều gì sẽ diễn ra
Sau khi quý vị đã được nhập viện và sẵn sàng cho cuộc 
phẫu thuật, quý vị sẽ đi đến phòng mổ. Sau khi làm thủ 
thuật, quý vị sẽ nghỉ ngơi trên giường đẩy trong khu 
vực hậu phẫu của chúng tôi. Nhân viên điều dưỡng sẽ 
chăm sóc quý vị trong thời gian này.

Khi đủ sức khỏe, quý vị có thể mặc quần áo và ngồi 
trên ghế tựa thoải mái cho đến khi sẵn sàng về nhà. 
Chúng tôi cũng sẽ cung cấp cho quý vị đồ ăn, 
thức uống nhẹ.

Về nhà
Quý vị sẽ cần phải sắp xếp để có người đưa về nhà 
sau khi phẫu thuật. Quý vị cũng sẽ cần phải có ai đó 
ở bên quý vị qua đêm.

Nhân viên của Bộ Phận Phẫu Thuật Trong Ngày sẽ 
liên lạc với người hỗ trợ của quý vị khi quý vị đã 
sẵn sàng về nhà.

Nhà thuốc của Bệnh Viện Phụ Sản Hoàng Gia nằm 
ở tầng một cung cấp bất kỳ loại thuốc nào. 

Quý vị phải trả tiền cho tất cả các loại thuốc.

Sau ngày phẫu thuật
Trong 24 giờ sau khi gây mê, quý vị không nên:

• lái xe

• điều khiển máy móc hoặc thiết bị điện

• uống rượu

• ký bất kỳ văn bản pháp lý nào

• đưa ra bất kỳ quyết định quan trọng nào

Khi quý vị đã ở nhà, vui lòng làm theo tờ hướng dẫn 
sau phẫu thuật mà chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị.

Quý vị có thể phải quay lại để tái khám, nếu vậy,  
thông tin về cuộc hẹn sẽ được gửi bưu điện cho quý vị.

Có vấn đề với dịch vụ chăm sóc của quý vị
Nếu quý vị có vấn đề hoặc khiếu nại về dịch vụ chăm 
sóc của mình, hãy liên lạc với văn phòng Liên Lạc 
Người Tiêu Dùng (Consumer Liaison office) theo số 
(03) 8345 2290.

Cần thông dịch viên?
Vui lòng cho nhân viên biết nếu quý vị 
cần thông dịch viên. Thông dịch viên 
sẽ có vào ngày quý vị nhập viện.

Hỗ Trợ Về Bạo Hành Gia Đình
1800 Respect National Helpline

(Đường Dây Hỗ Trợ Tôn Trọng Toàn Quốc 1800)

ĐT: 1800 737 732 (dịch vụ hỗ trợ 24 giờ) 

TM: 1800respect.org.au

Tuyên bố khước từ trách nhiệm: Tờ thông tin này chỉ cung cấp thông tin chung. Để được tư vấn cụ thể về nhu cầu chăm sóc sức khỏe của mình, quý vị nên nhờ sự tư vấn 
của chuyên gia y tế. Bệnh Viện Phụ Sản Hoàng Gia không chịu trách nhiệm đối với sự mất mát hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc quý vị phụ thuộc vào tờ thông tin này thay vì 
gặp một chuyên gia y tế. Nếu quý vị cần sự chăm sóc y tế khẩn cấp, vui lòng liên lạc với phòng cấp cứu gần nhất 
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Để biết thêm thông tin 

Bộ Phận Phẫu Thuật Trong Ngày
ĐT: (03) 8345 3300

Tổng Đài Bệnh Viện Phụ Sản Hoàng Gia
ĐT: (03) 8345 2000

Trung Tâm Tiếp Đón của 
Bệnh Viện Phụ Sản
Thứ Hai đến Thứ Sáu - 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều

ĐT: (03) 8345 3037

http://1800respect.org.au

