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تعليمات ما قبل إجراء التنظير الفلوري
•

موعدك محدد في عيادة إدارة األلم في العيادات الخارجية إلدارة األلم في مستشفى القديس يوسف (.)St. Joseph’s Hospital
يرجى استخدام المدخل رقم  2على شارع غروسفينور ( .)Grosvenor Streetخذ المصاعد الرئيسية إلى المنطقة  ،Bالطابق
الثالث وسجل عند مكتب التسجيل المركزي (.)B3-030

•

يرجى الوصول قبل  30دقيقة من موعدك المقرر والترتيب مع شخص ليحضرك إلى المستشفى ويأخذك إلى المنزل .جميع
اإلجراءات تتطلب ذلك .سيستغرق الموعد نفسه حوالي  60دقيقة.

•

يرجى إحضار بطاقة صحية صالحة ،وأي معلومات ذات صلة من مجلس السالمة والتأمين في أماكن العمل (رقم المطالبة ،وتاريخ
اإلصابة وموقع اإلصابة) ،وجميع األدوية الخاصة بك.

•

يمكنك تناول الطعام والشراب ،ولكن يجب أن يقتصر ذلك على تناول وجبة خفيفة قبل إجراء التنظير.

•

إذا كنت تتناول أدوية مضادة للتخثر أو مضادة للصفيحات عن طريق الفم (مميعات للدم) مثل( ASA :األسبرين ،)®Aspirin
وأبيكسابان (أيليكويس  ،)®Eliquisوريفاروكسبان (زاريلتو  ،)®Xareltoوإدوكسابان (ليكيسانا  ،)®Lixianaودابيغاتران
(براداكسا  ،(®Pradaxaووارفارين (كومادين  ،(®Coumadinوكلوبيدوجريل (بالفيكس  ،)®Plavixوتيكاغريل (بريالتنا
 ،)®Brilantaوديبيريايامول ( ASA +أجرينوكس  )®Aggrenoxيجب استشارة أخصائي عيادة األلم المتابع لك حول وقت إيقاف هذا
الدواء قبل إجراء التنظير لك ألن معظم اإلجراءات تتطلب ذلك.
 oبالنسبة للمرضى الذين يأخذون الوارفارين وتوقفوا عنها قبل إجراء التنظير ،سيتم سحب الدم للتحقق من النسبة المعيارية
الدولية ( INRقدرة الدم على التخثر) قبل المضي قدما في هذا اإلجراء.

•

إذا كنت تأخذ أدوية مضادة للتخثر عن طريق الحقن (مميعات للدم) مثل الهيبارين ،أو دالتيبارين (فراغمين  ،)®Fragminأو
إينيكسوبارين (لوفينوكس  ،)®Lovenoxأو تينزابارين (إينوهيب  ،)®Innohepأو فوندابارينوكس (أريكسترا ،)®Arixtra
يرجى استشارة أخصائي األلم الخاص بك للحصول على توجيهات حول وقت إيقاف هذا الدواء قبل إجراء التنظير لك.

•

ت من مرضى السكري ،فستحتاج إلى إزالة أي مستشعرات/أجهزة إرسال/أجهزة استقبال خاصة بسكر الدم أو مضخات
إذا كن ِ
األنسولين لكي ال يتم تعريض هذه العناصر لإلشعاع.

•

نظرا لعدد المرضى الكبير ،يمكن أن تكون أوقات االنتظار لمواعيد التنظير الفلوري من  6إلى  12شهرا .نحن بحاجة إلى إشعار
 48ساعة إلعادة جدولة موعد التنظير الفلوري.

•

إذا كانت لديك أسئلة ،يرجى االتصال بعيادة األلم على الرقم ( 519-646-6100داخلي .)61786

