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Chuẩn bị cho giải phẫu 
 

Đối với các cuộc giải phẫu đã định tại Kaiser San Jose, vui lòng hoàn tất thủ tục nhập viện trước qua 
điện thoại. Phòng phụ trách thủ tục nhập viện sẽ gọi cho quý vị để làm thủ tục nhập viện ít nhất hai 
ngày trước ngày giải phẫu đã định. Nếu quý vị không nghe gọi hai ngày trước ngày giải phẫu đã 
định, quý vị có thể gọi cho Phòng phụ trách thủ tục nhập viện theo số 408-972-7200, từ 6 giờ sáng 
đến 10 giờ tối, bảy ngày trong tuần. Làm thủ tục trước khi nhập viện có thể bao gồm việc thu các phí 
tiền đồng trả và tiền khấu trừ. 

 
Đối với các yêu cầu về FMLA hoặc yêu cầu đài thọ quyền lợi phế tật, vui lòng liên lạc Phòng thông tin 
y tế (trước là Ban thư ký y khoa), tại cơ sở ở San Jose, Tòa nhà số 6, 275 Hospital Parkway, Tầng trệt 
(thứ hai đến thứ sáu, 8 giờ sáng đến 5 giờ 30 chiều) hoặc tại cơ sở ở Gilroy, 7520 Arroyo Circle (thứ 
hai đến thứ sáu, 8 giờ 30 sáng đến 4 giờ 45 chiều). Quý vị cũng có thể liên lạc với văn phòng này qua 
điện thoại theo số (408) 284-5200 hoặc email về SJO-ROI@kp.org. 

 

Đối với yêu cầu đài thọ quyền lợi phế tật của tiểu bang, các đơn yêu cầu sẽ được cứu xét và giải 
quyết trực tuyến. Quý vị phải vào trang mạng www.edd.ca.gov/disability, điền thông tin đăng ký 
ban đầu vào Đơn yêu cầu đài thọ quyền lợi phế tật trực tuyến của tiểu bang (State Disability - EDD) 
và lấy số tham chiếu. Cung cấp số tham chiếu cùng số hồ sơ y tế của quý vị cho Phòng phụ trách tiết 
lộ thông tin y tế qua điện thoại tại số (408) 284-5200 hoặc gửi email về địa chỉ SJO-ROI@kp.org. 
Quý vị cần gửi các yêu cầu về FMLA hoặc yêu cầu đài thọ quyền lợi phế tật tư nhân qua email, điện 
thoại hoặc trực tiếp để được giải quyết và hoàn tất. 

 
Nếu quý vị được yêu cầu làm xét nghiệm tại phòng thí nghiệm, quý vị có thể làm xét nghiệm tại bất 
kỳ cơ sở nào của Kaiser. Tuy nhiên, đối với phòng thí nghiệm "kiểu và chụp quét", quý vị sẽ phải đến 
bất kỳ Phòng thí nghiệm nào của Kaiser San Jose, nhưng không thể đến phòng thí nghiệm của Santa 
Clara hoặc Milpitas. 

 
Nếu quý vị được yêu cầu làm EKG, quý vị có thể làm thủ tục này tại bất kỳ cơ sở nào của Kaiser. 
Phòng EKG của Kaiser San Jose nằm tại 270 International Circle, Tòa nhà số 3, Tầng 2. Giờ làm việc: 
thứ hai - thứ sáu, từ 9 giờ 00 sáng đến 5 giờ chiều Chỉ đến không cần hẹn trước.  
Điện thoại (408) 972-7103 hoặc (408) 972-6380. 

 
 

 
 

San Jose Kaiser Permanente 
PHẦN HƯỚNG DẪN TIỀN GIẢI PHẪU 
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Chúng ta đều biết rõ rằng việc bỏ hút thuốc có thể mang lại sự khác biệt lớn cho sức khỏe và việc 
phục hồi sau giải phẫu. Quý vị ngưng hút thuốc càng lâu, cơ hội phục hồi sức khỏe càng cao. 

 
Kaiser Permanente có nhiều nguồn thông tin giúp quý vị bỏ hút thuốc thành công. 
• Hướng dẫn sống khỏe qua điện thoại: (866) 251-4514 
• Lớp học về cai nghiện thuốc lá:  (408) 972-3340 
• Trực tuyến: http://kpdoc.org/tobaccomedications hoặc http:/kpdoc.org/quittingtobacco 

 

Chúng tôi đề nghị quý vị nghe CD thư giãn, “Chuẩn bị cho cuộc giải phẫu của quý vị”. Có thể xem 
cùng một chương trình thư giãn này tại trang chủ Y Khoa Chu Phẫu (PeriOperative Medicine) tại 
kp.org/sanjose/pom.  Bất cứ ai cũng có thể truy cập trang mạng này. Các tài liệu giáo dục khác có 
liên quan đến giải phẫu gồm có: 

 
• Ngừa bệnh viêm phổi nhiễm trong bệnh viện 
• Hướng dẫn sử dụng phế dung kế 

 
Tất cả các bệnh nhân trưởng thành nên điền giấy Chỉ dẫn trước về chăm sóc sức khỏe trước 
khi giải phẫu. Chỉ dẫn trước về chăm sóc sức khỏe cho phép quý vị chia sẻ giá trị, lựa chọn và 
hướng dẫn của quý vị về chăm sóc sức khỏe trong tương lai cũng như chỉ định một Đại diện 
chăm sóc y tế trong trường hợp tình trạng của quý vị quá trầm trọng, quý vị không thể nói lên ý 
nguyện của mình. Vui lòng vào trang mạng Kế hoạch chăm sóc cuộc sống tại 
http://lifecareplan.kaiserpermanente.org/ để bắt đầu. Quý vị cũng có thể gọi cho Ban giáo dục 
về sức khỏe Kaiser San Jose theo số (408) 972-3340 để lấy hẹn với một trong những Nhân viên 
giáo dục sức khỏe của chúng tôi, những người này có thể giúp quý vị thực hiện giấy tờ này. 

 
Sau khi có hẹn với bác sĩ giải phẫu để xác nhận nhu cầu giải phẫu: Quý vị sẽ được cho hẹn 
khám tiền giải phẫu tại văn phòng hoặc hẹn qua điện thoại để chuẩn bị cho cuộc giải phẫu. 

 
Nếu quý vị được bác sĩ hoặc y tá Y khoa tiền giải phẫu cho hẹn khám trước giải phẫu qua điện 
thoại, vui lòng dành 1 tiếng đồng hồ trước và sau giờ hẹn khám. Nếu quý vị được cho hẹn 
khám tiền giải phẫu tại văn phòng, KHÔNG dùng phấn hoặc kem dưỡng da vào ngày hôm đó, 
dự trù trường hợp quý vị cần làm điện tâm đồ. Trong buổi hẹn khám qua điện thoại hoặc khám 
tại văn phòng, chúng tôi sẽ xem lại hồ sơ y tế và thảo luận những điều sau đây với quý vị. 

 
• Tất cả các loại thuốc mua tự do, các loại vitamin và thảo dược quý vị đang dùng. 
• Các loại thuốc mà quý vị đang sử dụng, bao gồm số lần dùng thuốc và liều lượng. 
• Các dị ứng với thuốc và/hoặc thực phẩm. 
• Những lần giải phẫu trước đây và ngày tháng của những cuộc giải phẫu đó. 
• Bệnh sử (như tiền sử bệnh tiểu đường, cao huyết áp, bệnh tim, v.v.). 
• Bệnh sử trong gia đình (như, người thân nào trong gia đình có tiền sử mắc bệnh ung thư, tiểu 

đường, bệnh tim). 

□ Vui lòng điền "Danh sách thuốc đang dùng" và mang theo đến buổi khám tiền giải 
phẫu/chuẩn bị sẵn danh sách này để thảo luận qua điện thoại và mang theo vào ngày 
giải phẫu. 
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Nếu quý vị đang dùng Aspirin hoặc những thuốc có Aspirin (Ascriptin, Bayer, Excedrin, 
Bufferin, Easprin và Ecotrin) và các thuốc làm loãng máu (Plavix, Coumadin, v.v.), vui lòng 
nhớ cho các bác sĩ và y tá tiền giải phẫu biết.  Vào buổi hẹn khám qua điện thoại hoặc khám 
tiền giải phẫu tại văn phòng, bác sĩ hay y tá sẽ thảo luận về việc quý vị có nên tiếp tục hoặc 
ngưng dùng aspirin trước khi giải phẫu hay không. 

 
Vui lòng cho bác sĩ tiền giải phẫu biết nếu quý vị đang dùng bất kỳ loại thuốc nào được có tên 
dưới đây. 

 
• Ibuprofen (Motrin, Advil), Clinoril, Disalcid, Dolobid, Indocin, Nalfone,  Orudis, Tolectin, 

Trilisate, Voltaren, Etodolac (Lodine)- ngưng dùng các loại thuốc này 3 ngày trước khi 
giải phẫu. 

 
• Aleve, Naprosyn, Naproxen- ngưng dùng các loại thuốc này 4 ngày trước khi giải phẫu. 

 
• Relafen, Feldene, Meclomen, Mobic, Meloxicam- ngưng dùng các loại thuốc này 10 ngày 

trước khi giải phẫu. 
 

• Có thể tiếp tục dùng Acetaminophen (Tylenol), Norco, Vicodin hoặc Percocet, để giảm 
đau nếu cần, vào buổi sáng ngày làm giải phẫu. 

 
 
Bảy ngày trước khi giải phẫu 

 
• Vui lòng ngưng dùng tất cả các loại vitamin và thuốc bổ khác 7 ngày trước ngày giải phẫu. 

 
• Nếu quý vị bị nổi sảy, bị cắt, cào, xước hoặc nhiễm trùng (bao gồm răng và nướu) ở  

bất kỳ vị trí nào trên cơ thể hoặc có những những thay đổi về sức khỏe như sốt, ho  
hay lạnh hoặc có thắc mắc gì về Y TẾ hoặc Y KHOA liên quan đến giải phẫu, vui lòng gọi 
Y tá tiền giải phẫu (thứ hai - thứ sáu, 8 giờ 30 sáng đến 4 giờ 30 chiều)  
theo số (408) 363-4584. 

 

Ba ngày trước khi giải phẫu 
 

• Nhân viên thu xếp lịch trình giải phẫu sẽ gọi cho quý vị từ 1 tuần đến 1 ngày làm 
việc trước ngày giải phẫu để xác nhận giờ đến.  Giờ giải phẫu đã định có thể thay 
đổi do những cuộc hẹn bị hủy và những ca cấp cứu.  Vui lòng kiểm tra nhắn tin 
trong điện thoại để biết có thông báo cập nhật nào không.  Xin chuẩn bị dành trọn 
một ngày cho cuộc giải phẫu. 
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Một ngày trước khi giải phẫu 
 

• Tránh hút thuốc 24 giờ trước khi giải phẫu. Tránh uống rượu trong vòng 24 
giờ trước khi giải phẫu. 

 
• Vệ sinh: Tắm vào đêm hôm trước hoặc vào sáng ngày giải phẫu. Không cạo lông vùng 

được giải phẫu. Nếu quý vị được cấp một loại xà phòng đặc biệt, vui lòng sử dụng vào buổi 
sáng ngày giải phẫu để rửa vùng sẽ được giải phẫu hoặc theo như hướng dẫn của bác sĩ 
giải phẫu. Xin mặc quần áo rộng rãi thoải mái. Không trang điểm hoặc sơn móng tay. 

 
• Vui lòng làm theo hướng dẫn về cách ăn uống sau đây trước khi giải phẫu: 

 
• Người lớn, Thanh thiếu niên & Trẻ em: Không được ăn bất kỳ thức ăn nào 

trong vòng 8 giờ trước giờ đến bệnh viện đã định, trừ khi bác sĩ giải phẫu của 
quý vị có chỉ dẫn gì khác. Quý vị chỉ có thể uống nước hoặc nước táo trong tối 
đa 2 giờ trước khi đến bệnh viện trừ khi được bác sĩ của quý vị hướng dẫn cụ 
thể cho dùng một thức uống có chất đường. 

• Trẻ sơ sinh: Có thể dùng thức ăn đặc và sữa bột đến tối đa là 8 giờ trước giờ đến 
bệnh viện. Có thể được bú sữa mẹ, uống nước hoặc nước táo ép trong đến tối đa 
là 4 giờ trước giờ giải phẫu. 

 
Nếu quý vị bị bệnh sau 5 giờ chiều tối trước ngày giải phẫu hoặc vào cuối tuần trước 
khi được giải phẫu vào thứ hai, vui lòng gọi cho phòng phụ trách thủ tục nhập viện 
theo số (408) 972-7200 càng sớm càng tốt. 

 
Ngày giải phẫu 

 
• Đánh răng thật sạch, nhưng không được uống nước. 

 
• Nếu quý vị đã được hướng dẫn dùng thuốc vào sáng ngày giải phẫu, vui lòng chỉ dùng thuốc 

với một ngụm nước nhỏ. 
 
Vui lòng đến: 

 
□ Tòa nhà số 2, Ban phẫu thuật ngoại trú; Quầy làm thủ tục nhập viện,  

(408) 972-6640 – mở cửa lúc 6 giờ sáng. 
 

□ Sảnh chính của bệnh viện, 250 Hospital Parkway, Phòng làm thủ tục nhập 
viện, Phòng 204, (408) 972-7200, mở cửa lúc 6 giờ sáng. 

Bác sĩ giải phẫu và bác sĩ gây mê sẽ nói chuyện với quý vị trước khi quý vị được đưa vào phòng 
giải phẫu. 
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Đồ dùng cần mang theo khi làm giải phẫu 

• Nếu quý vị sử dụng thiết bị (ví dụ CPAP) cho chứng ngưng thở khi ngủ, vui lòng mang 
theo máy và mặt nạ có dán nhãn với tên của quý vị. 

• Phế dung kế nếu được cho tại phòng khám. 
• Một hộp đựng kính áp tròng và mắt kính. 
• Giấy "Danh sách thuốc đang dùng”. 
• Một bản sao chỉ thị trước được điền đầy đủ của quý vị. 
• Thẻ ID Kaiser Permanente của quý vị và ID có hình. 
• Để tất cả những tài sản có giá trị ở nhà và không đeo nữ trang nào cả (kể cả nhẫn cưới của 

quý vị). 

Khách đến thăm: Quý vị có thể có người nhà hoặc bạn bè đi cùng quý vị vào ngày giải phẫu. Vì sự 
an toàn của quý vị, chúng tôi hạn chế chỉ một người được vào thăm tại các khu vực giải phẫu. 

 
Bệnh nhân ngoại trú (Nếu quý vị đã được thu xếp cho về nhà trong ngày giải phẫu): Những 
hướng dẫn hậu giải phẫu sẽ được cung cấp trước khi xuất viện.  Quý vị sẽ được xuất viện khi 
tình trạng của quý vị ổn định. 

• Một người trưởng thành có trách nhiệm phải đi cùng quý vị lúc xuất viện và cần ở cùng 
quý vị trong ít nhất 24 giờ sau giải phẫu. 

• Quý vị không được tự lái xe về nhà sau khi giải phẫu. Có thể đi taxi, dùng phương tiện giao 
thông công cộng, hoặc Outreach, nhưng quý vị phải có một người có trách nhiệm đi cùng 
quý vị. 

• Vui lòng mang theo số điện thoại cầm tay của người sẽ đón quý vị. Chúng tôi đề nghị 
người này chờ quý vị tại bệnh viện, vì giờ quý vị được xuất viện có thể thay đổi. Nếu không 
thể chờ, họ nên ở trong phạm vi 2 dặm và có thể quay lại trong vòng 15 phút khi được liên 
lạc. Bản đồ các dịch vụ ăn uống gần đó sẽ được cung cấp tại Trung tâm giải phẫu. 

• Tại bệnh viện có Wi-Fi miễn phí. 
 
 

 

Số điện thoại Nhân viên thu xếp lịch trình giải phẫu 
 

  

 

 

Giải phẫu Đầu và Cổ 408-972-6425 

Khoa Phẫu Thuật Tổng Quát 408-972-7528 

Sản/Phụ khoa 408-972-6254 

Nhãn khoa 408-972-6426 
Khoa Chỉnh hình 408-972-6315 

 

Thẩm mỹ /Mạch máu 408-972-6016 

Khoa Ðiều trị bàn chân 408-972-6553 

Cột sống 408-363-4923 
Khoa Niệu 408-972-6041 
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DANH SÁCH THUỐC ĐANG DÙNG 

Tên họ: Số hồ sơ y tế:   

Vui lòng điền danh sách này trước khi đến buổi khám tiền giải phẫu 

hoặc buổi khám qua điện thoại 

Vui lòng điền danh sách này 

đêm hôm trước hoặc vào sáng 

ngày giải phẫu 

Thuốc dùng Liều lượng Lần uống thuốc gần nhất 

(ngày & giờ) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Vui lòng điền vào giấy này và mang theo đến buổi khám tiền giải phẫu/chuẩn bị sẵn giấy này để 

thảo luận qua điện thoại và mang theo vào ngày giải phẫu. 
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Vui lòng điền danh sách này trước khi đến buổi khám tiền giải phẫu 

hoặc buổi khám qua điện thoại 

Vui lòng điền danh sách này 

đêm hôm trước hoặc vào sáng 

ngày giải phẫu 

Thuốc dùng Liều lượng Lần uống thuốc gần nhất 

(ngày & giờ) 
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