तपाईंको शल्यक्रियासम्बन्धी

मार्गदशगक

तपाईंको शल्यक्रियाको तयारी गर्ने
कुर्नै पक्रर्न शल्यक्रियाको तयारी गर्नुु तर्नावपूर्ु हुर्न सक्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ।
शल्यक्रिया गर्नुु अक्रि, शल्यक्रियाको अवक्रिमा र शल्यक्रिया भएपक्रछ के-कुराको
अपे क्षा गर्ने भन्ने बारे मा थाहा पाउर्नाले तपाईंका केही डरहरू कम गर्नु मा मद्दत क्रमल्र्न
सक्छ। हामी यस प्रक्रियाको हरे क चरर्मार्ुत तपाईंलाई मागुदशु र्न गर्नु का लाक्रग
यहााँ छ ाँ। तपाईंले आफ्र्नो प्रक्रियाको तयारी गदाु , तपाईंसाँग प्रश्नहरू हुर्न सक्छर्न् ।
शल्यक्रिया हुर्नु अक्रि आर्ूसाँ ग हुर्न सक्ने कुर्नै पक्रर्न सरोकार वा प्रश्नहरू आफ्र्नो
क्रचक्रकत्सक वा स्याहार टोली सदस्यहरूसाँ ग छलर्ल गर्नु र्नडराउर्नुहोस्। हामी
तपाईंलाई उत्कृष्ट स्याहार प्रदार्न गर्ने वाचा गछछाँ।

महत्त्वपूर्ु जार्नकारी
तपाईंको स्वास्थ्य र सुरक्षाका लाक्रग, कृपया तल क्रदइएका क्रर्नदे शर्नहरूको पालर्ना
गर्नुु होस् । तपाईंले क्रर्नदे शर्नहरूको पालर्ना गर्नुु भएर्न भर्ने , तपाईंको शल्यक्रिया स्थक्रगत
वा रद्द गर्ने अवस्था आउर्न सक्छ।
• कृपया तपाईंको क्रचक्रकत्सक र पूवु-भर्नाु र्नसुद्वारा क्रर्नदे क्रशत गररएका
औषक्रिहरू मात्र सेवर्न गर्नुुहोस् ।
• शल्यक्रिया हुर्नु अक्रि केही औषक्रि, क्रभटाक्रमर्न र हबुल पूरकहरू सेवर्न गर्नु
रोक्नु पछु । कृपया शल्यक्रिया हुर्नु भन्दा कम्तीमा 1 हप्ता अगाक्रड आफ्र्नो
शल्यक्रचक्रकत्सक र औषक्रि क्रर्नदे शर्न क्रदर्ने क्रचक्रकत्सकसाँग जााँ च गराउर्नु होस् ।
• तपाईंलाई रुिा, ज्वरो वा सङ्क्िमर्का कुर्नै पक्रर्न लक्षर् छर्न् वा तपाईंको पीडा,
संवेदर्नशून्यता वा संवेदर्नशीलताको स्तरमा कुर्नै पक्रर्न पररवतुर्न आएको छ भर्ने
यस बारे मा आफ्र्नो शल्यक्रचक्रकत्सकको कायाु लयलाई थाहा क्रदर्नुहोस् ।
• तपाईं कुर्नै पक्रर्न प्रकारको क्रसडे सर्न वा एर्नेस्थेक्रसया क्रलाँदै हुर्नु हुन्छ भर्ने , तपाईं कार
चलाउर्न सक्नु हुन्न र तपाईंलाई िर लैजार्नको लाक्रग कुर्नै क्रजम्मेवार वयस्क
(कम्तीमा 18 वषुको उमे रको) साथमा हुर्नु पछु । तपाईं सावु जक्रर्नक यातायात (जस्तै
बस वा UBER® ) प्रयोग गदै हुर्नु हुन्छ भर्ने , तपाईंसाँग साथमा कुर्नै क्रजम्मे वार वयस्क
हुर्नु पछु । कृपया तपाईंको शल्यक्रिया भएपक्रछ कम्तीमा 24 िण्टासम्म िरमा साथ
क्रदर्ने कुर्नै क्रजम्मे वार वयस्क हुर्नु हुन्छ भर्नी सुक्रर्नक्रित गर्नुुहोस्।
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शल्यक्रिया हुर्नु अक्रि परीक्षर्
तपाईंको शल्यक्रचक्रकत्सकले तपाईंलाई
शल्यक्रिया गर्नुु अक्रि परीक्षर् गराउर्न
अर्नु रोि गर्नु सक्नु हुन्छ। यो तपाईं
शल्यक्रियाको लाक्रग सु रक्रक्षत हुर्नु हुन्छ
भर्नी सु क्रर्नक्रित गर्नु को लाक्रग हो। यी
परीक्षर्हरूमा रगत जााँ च्ने कायु र
तपाईंको मु टुको क्रर्नगरार्नी गर्नु र
मु टुसम्बन्धी समस्याहरू पत्ता
लगाउर्नका लाक्रग प्रयोग गररर्ने सामान्य
परीक्षर्, EKG (इले क्ट्रोकाक्रडुयोग्राम)
समावे श हुर्न सक्छर्न् । तपाईंलाई अन्य
परीक्षर्हरू (जस्तै क्रचक्रकत्सा वा
काक्रडुयाक क्लियरे न्स) का लाक्रग समय
क्रमलाउर्न पक्रर्न अर्नु रोि गर्नु सक्रकन्छ।
तपाईंको शल्यक्रचक्रकत्सकले तपाईंलाई
शल्यक्रिया अर्नु कूलर्न क्लिक्रर्नकमा
मू ल्याङ्कर्नको लाक्रग पक्रर्न क्रसर्ाररस गर्नु
सक्नु हुन्छ। तपाईंले शल्यक्रिया
हुर्नु अक्रि सबै परीक्षर् र
अपोइन्टमे न्टहरू पू रा गर्नु महत्त्वपू र्ु
हुन्छ।
तपाईं आफ्र्नो आवश्यक परीक्षर् पूरा
गर्नु का लाक्रग जार्न सक्ने स्थार्नहरू र्ेला
पार्नु UPMC.com/ SCPALabs र
UPMC.com/ Imaging मा
हे र्नुहोस् । तपाईं शल्यक्रिया हुर्नुअक्रि
आफ्र्नो परीक्षर् गराउर्नको लाक्रग कुर्नै
पक्रर्न UPMC बक्रहरङ्ग प्रयोगशाला जार्न
सक्नुहुन्छ।

तपाईंको शल्यक्रिया हुर्नुभन्दा
लगभग 1 हप्ता अगाक्रड
तपाईंले आफ्र्नो शल्य क्रचक्रकत्सकबाट
शल्यक्रिया हुर्नु अक्रि कुर्न-कुर्न
औषक्रिहरू क्रलर्न रोक्नु पछु
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भन्ने बारे मा क्रर्नदे शर्नहरू प्राप्त
गर्नुु भएको छै र्न भर्ने , कृ पया
उहााँ हरूलाई तु रुन्तै र्ोर्न गर्नुु होस् ।
के ही औषक्रिहरू शल्यक्रिया हुर्नु भन्दा
कम्तीमा 1 हप्ता अगाक्रडदे क्लि
रोक्नु पछु । शल्यक्रचक्रकत्सक र औषक्रि
क्रर्नदे शर्न क्रदर्ने प्रदायकले तपाईंलाई यी
क्रर्नदे शर्नहरू क्रदर्न आवश्यक हुर्ने छ।
तपाईंको क्रचक्रकत्सा इक्रतहास र
तपाईंले हाल क्रलइरहर्नु भएका
औषक्रिहरूको सू ची प्राप्त गर्नु का
लाक्रग तपाईंको शल्यक्रिया हुर्नु भन्दा
लगभग 1 हप्ता अगाक्रड तपाईंलाई
पू वु-भर्नाु परीक्षर् (PAT) र्नसुबाट
र्ोर्न कल आउर्ने छ। कृपया यो
महत्त्वपू र्ु कलको लाक्रग क्रर्नम्न
जार्नकारी उपलब्ध गराउर्नु होस् :

• ओभर-क्रद-काउन्टर (पसलमा

सक्रजलै क्रकन्न पाइर्ने) औषक्रि,
क्रभटाक्रमर्न र हबु ल औषक्रि क्रमश्रर्
लगायत तपाईंका सबै औषक्रिहरू

• तपाईंको र्ामेसीको र्नाम
• औषक्रि, िार्ना वा ल्याटे क्स र

तपाईंलाई क्रतर्नीहरूबाट हुर्ने
प्रक्रतक्रियाहरू लगायत तपाईंका
एलजीहरूको सू ची

• तपाईंको क्रचक्रकत्सा इक्रतहास र
क्रवगतका शल्यक्रियात्मक
अर्नु भवहरू

• कुर्नै पक्रर्न क्रवशेष आवश्यकता
(अर्नु वादक, आवासहरू,
आक्रद)

तपाईंको शल्यक्रियाको
अक्रिल्लो क्रदर्न
तपाईंको शल्यक्रियाको अक्रिल्लो
व्यावसाक्रयक क्रदर्नमा, PAT र्नसु ले
तपाईंको शल्यक्रिया हुर्ने समय,
अस्पताल आउर्ने समय र सम्पू र्ु
अक्लन्तम क्रर्नदे शर्नहरूका बारे मा
तपाईंलाई बताउर्नका लाक्रग र्ोर्न गर्नुु
हुर्ने छ। पू वु-भर्नाु क्रवभागले सााँ झको
समयमा र्ोर्न गर्ने गछु । हामी
तपाईंलाई जानकारी सक्रहत फोन र्ने
छ ौँ।

• PAT र्नसुले शल्यक्रिया हुर्नुअक्रि

कक्रत बे ला िार्न/ क्रपउर्न बन्द गर्ने
भन्ने बारे मा तपाईंलाई बताउर्नु
हुर्ने छ।
PAT र्नसु ले र्नभन्दासम्म मध्यरात
पक्रछ केही िार्ने वा क्रपउर्ने
र्नगर्नुु होस् । यसमा गम, क्रमन्ट र
लोजे न्जहरू समावे श हुन्छर्न् ।

• तपाईंको शल्यक्रचक्रकत्सकले

तपाईं लाई क्रवशे ष क्रकक्रसमको
साबु र्न क्रदर्नु भएको भएमा,
कृ पया
शल्यक्रचक्रकत्सकको कायाु लयद्वारा
क्रर्नदे क्रशत गररएअर्नु सार
र्नु हाउर्नु होस् । तपाईंले
शल्यक्रचक्रकत्सकबाट क्रवशे ष
क्रकक्रसमको साबु र्न पाउर्नु भएर्न भर्ने ,
कृपया एक्लन्टसे क्रिक साबु र्न (जस्तै
Dial® वा Safeguard® ) ले

• तपाईंको शल्यक्रचक्रकत्सकले

शल्यक्रिया हुर्नुअक्रि सर्ा
काबोहाइडर े ट पेय पदाथु क्रपउर्ने
सम्बन्धमा क्रर्नदे शर्नहरू
क्रदर्नुभयो भर्ने , PAT र्नसु ले कक्रत
बे ला र कसरी पेय पदाथु क्रपउर्ने
भर्नेर सम्झाउर्नु हुर्ने छ।

कृपया कुर्नै पक्रर्न प्रश्न भएमा पूवुभर्नाु क्रवभागमा सम्पकु गर्नुुहोस् ।
UPMC Carlisle
717-960-3465

सोमबारदे क्लि शुिबारसम्म: क्रबहार्न
8 बजेदेक्लि क्रदउाँ सो 4 बजेसम्म
UPMC Harrisburg
UPMC West Shore
UPMC Community
Osteopathic 717-230-3461

सोमबारदे क्लि शुिबारसम्म: क्रबहार्न
8 बजेदेक्लि क्रदउाँ सो 6 बजेसम्म
एउटा सन्दे श छोड् नुहोस् र कुनै
व्यक्तिले तपाईक
ं ो फोनको
जवाफ क्रदने छ।

र्नुहाउर्नुहोस्।

• शल्यक्रिया गररर्ने शरीरको भाग

वररपरर शे भ गर्ने (ि रर्ने )
र्नगर्नुु होस् । शे भ गर्नाु ले छाला
क्रचलाउर्ने हुर्न सक्छ, जसले गदाु
सङ्क्िमर् क्रर्नक्लम्तर्न सक्छ।
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शल्यक्रिया हुर्ने क्रदर्न
• सिै ाँ जसरी क्रबहार्न शल्यक्रिया हुर्ने
क्रदर्न एक्लन्टब्याक्ट्े ररयल साबुर्न
(जस्तै Dial® वा Safeguard® )
ले र्नुहाउर्नुहोस् ।

• मेकअप, लोसर्न, पाउडर,

क्रडयोडोरे न्ट वा मक्रदरामा आिाररत
कपालका उत्पादर्नहरू (जस्तै
जेल, हे यरस्प्रे ) प्रयोग र्नगर्नुुहोस्।

• सु टकेसहरू, लठ्ठीहरू र वाकरहरू
कारमा छोड् र्नुहोस् —एकपटक
तपाईंले कोठा पाएपक्रछ
क्रतर्नीहरूलाई ल्याउर्न सक्रकन्छ।

• स्तर्नपार्न गराउर्ने आमाहरूले

अस्पतालमा उर्नीहरूको आफ्र्नै ब्रे स्ट
पम्पहरू ल्याउर्नु पछु ।

• अस्पतालमा के -के ल्याउर्ने :

छे ड् र्ने/ डमुलहरू लगायत सबै
गरगहर्ना हटाउर्नुहोस्।

बीमा काडु हरू
र्ोटो आइडी
CPAP मे क्रसर्न, लागू योग्य भएमा
क्रचक्रकत्सकले क्रसर्ाररस गरे का
आाँ िाको डरपहरू र इर्नहे लर

• शल्यक्रिया हुर्ने क्रदर्न क्रबहार्न चुइगम

• कन्याक्ट् लेन्सहरू र्नलगाउर्नुहोस्।

• ररङ्कहरू र सबै प्रकारका शरीर

चपाउर्ने वा हाडु क्यान्डी िार्ने
र्नगर्नुु होस् ।

• तपाईं शल्यक्रिया हुर्ने क्रदर्न क्रबहार्न
आफ्र्नो दााँ त माझ्न सक्नु हुन्छ—
कृपया कुल्ला गरे र थु क्नुहोस् ;
र्नक्रपउर्नु होस् ।

• कृपया सबै मूल्यवार्न् वस्तु हरू
िरमै छोड् र्नुहोस् ।

• क्रचक्रकत्सकले क्रसर्ाररस गरे को

आाँ िाको डर पहरू र इर्नहे लर
बाहे कका सबै औषक्रिहरू िरमै
छोड् र्नुहोस्।

• सर्ा, िुकुलो र सहज कपडा र
बक्रलयो क्रहाँड्र्ने जु त्ता
लगाउर्नु होस् ।
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आफ्र्नो चश्मा र केस ल्याउर्नु होस् ।

• तपाईं अस्पतालमा आइपुग्दा,

कमु चारी सदस्यले तपाईंलाई क्रप्रअपमा लै जार्नुहुर्ने छ र शल्यक्रियाको
लाक्रग तपाईंलाई तयार गर्नुु हुर्ने छ।

• तपाईंले एर्नेस्थेक्रसयोलोक्रजस्टसाँग

कुराकार्नी गर्नुुहुर्ने छ र आफ्र्नो
शल्यक्रचक्रकत्सकसाँग भेट्र्नुहुर्ने छ।

• तपाईं तयार भएपक्रछ, तपाईंको

सहायक व्यक्लि(हरू) ले तपाईंको
शल्यक्रियाअक्रि तपाईंलाई हे र्नु
सक्नुहुर्ने छ।

• तपाईंको सहायक व्यक्लि(हरू)

तपाईंको लाक्रग प्रतीक्षा गर्ने
कोठामा प्रतीक्षा गर्नु सक्नु हुन्छ।
क्रतर्नीहरूले कसरी तपाईंको सु िार
पालर्ना गर्ने र अपडे टहरू प्राप्त
गर्ने भन्ने बारे मा क्रर्नदे शर्नहरू पाउर्ने
छर्न् ।

शल्यक्रिया भएपक्रछ
• तपाईंको शल्यक्रियाको कायु
सक्रकएपक्रछ, तपाईंलाई पोस्टएर्ने स्थेक्रसया स्याहार एकाइ
(PACU) मा लक्रगर्ने छ। तपाईं
PACU मा रहर्ने अवक्रि
शल्यक्रियाको प्रकार र
तपाईंले प्राप्त गर्ने
एर्ने स्थेक्रसयामा क्रर्नभु र रहन्छ।

• तपाईंको र्नसुले तपाईंलाई
बारम्बार जााँ च गर्नुु हुर्ने छ र
तपाईंको दु िाइको बारे मा
सोध्र्नु हुर्ने छ।

• तपाईं िर जााँ दै हुर्नु हुन्छ भर्ने

तपाईंलाई बक्रहरङ्ग क्रडस्चाजु
क्षे त्रमा लक्रगर्ने छ। यो समयममा
तपाईंको सहायक व्यक्लि(हरू)
लाई सू क्रचत गररर्ने छ र तपाईंसाँग
पु र्नः सहभागी हुर्न सक्ने छर्न् ।
तपाईंलाई िरसम्म लैजार्न
क्रजम्मेवार वयस्कको आवश्यक
पर्ने छ।

• एर्ने स्थे क्रसया वा क्रसडे सर्नपक्रछको
24 िण्टासम्म मक्रदरा से वर्न गर्ने ,
सवारी सािर्न चलाउर्ने वा
मे क्रसर्नरी सञ्चालर्न गर्ने
र्नगर्नुु होस् ।
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भाषा दोभाषे सेवाहरू
तपाईंसाँग क्रर्नःशुल्क दोभाषे से वाको 24/7 पहुाँ च हुन्छ। यो चाटु मा हाम्रो समुदायमा
सामान्य रूपमा बोक्रलर्ने भाषाहरू समावेश छर्न्। थप भाषाहरू उपलब्ध छर्न्। थप
जार्नकारीका लाक्रग वा भाषा दोभाषे से वाहरूको अर्नुरोि गर्नुका लाक्रग, कृपया
स्याहार टोली सदस्यलाई अर्नुरोि गर्नुुहोस् ।
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अपाङ्गता सं सािर्न केन्द्र

सक्रभुस एक्रर्नमल्स

UPMC अपाङ्गता सं सािर्न केन्द्र
(DRC) ले श्रवर्हीर्न, सु न्नमा
कक्रठर्नाई भएका, दृक्रष्टक्रवहीर्न,
कम दे ख्ने वा गक्रतशीलता, बोली,
ब क्लिक वा सं ज्ञार्नात्मक
अपाङ्गताहरू भएका
लगायतका माक्रर्नसहरूमा
स्वास्थ्य स्याहार पहुाँ चयोग्य छ
भन्ने कुरा सु क्रर्नक्रित गछु । हामी
उपलब्धता, सञ्चार र सु र्नुवाई
सहायता स्रोतहरूको प्रस्ताव
गछछाँ। कृपया तपाईंका
आवश्यकताहरूको बारे मा
कमु चारी सदस्यलाई थाहा
क्रदर्नु होस् ।

असक्षमता भएका
अमे ररकीहरूको ऐर्नद्वारा
पररभाक्रषत गररएअर्नुसार सक्रभुस
एक्रर्नमल्सलाई UPMC
सु क्रविास्थलहरू क्रभत्रका सबै
सावु जक्रर्नक क्षे त्रहरू र तपाईंको
कोठामा स्वागत छ। जर्नावरहरू
प्रक्रशक्रक्षत र उर्नीहरूको माक्रलकको
क्रर्नयन्त्रर्मा हुर्नु पछु । यक्रद
माक्रलकले आफ्र्नो बसाई वा भे टको
अवक्रिमा जर्नावरको हे रचाह गर्नु
र्नसकेमा, अको व्यक्लिलाई हे रचाह
गर्नु का लाक्रग क्रर्नयु ि गर्नुु पछु ।
UPMC को कमु चारीले सक्रभुस
एक्रर्नमल्सको लाक्रग हे रचाह गर्नु
आवश्यक पदै र्न।
थप जार्नकारीका लाक्रग,
UPMC.com/DRC मा
जार्नुहोस् वा 412-605-1483
मा फोन र्नुगहोस् ।
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िन्यवाद
आफ्र्नो स्याहारका लाक्रग UPMC
छर्न ट गर्नुु भएकोमा िन्यवाद।
तपाईंका लाक्रग हाम्रो लक्ष्य भर्ने को
सर्ल शल्यक्रिया हो त्यसकारर्
तपाईंसाँग कुर्नै पक्रर्न प्रश्न भएमा
हामीलाई थाहा क्रदर्नु होस् । थप
जार्नकारीका लाक्रग, कृपया यहााँ
जार्नु होस् :
UPMC.com/services/southcentral-pa/surgery/patients।
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तपाईंको जीवर्न UPMC
स्याहारकताु द्वारा प्रभाक्रवत भएको छ
भर्ने , कृपया आज यहााँ आफ्र्नो
स्वास्थ्य स्याहारको कथा र
िन्यवादका शब्दहरू साझा गरे र
उर्नीहरूको सीप र करूर्ाका लाक्रग
उर्नीहरूलाई पक्रहचार्न गर्नुुहोस् :
UPMCPinnacleFoundation.org।

क्रर्नदे शर्नहरू
UPMC Carlisle
361 Alexander Spring Road,
Carlisle, PA 17015
मुख्य अस्पतालको र्नम्बर:
717-249-1212
पाक्रकुङ्क: क्रर्नःशु ल्क पाक्रकु ङ्क
प्रमुि प्रवेशद्वारको अगाक्रड रहे को
UPMC Carlisle क्याम्पसमा
उपलब्ध छ।
तपाईं आफ्र्नो शल्यक्रियाका लाक्रग
आइपुग्दा:
• बक्रहरङ्ग सेवाहरूको प्रवेशद्वार
भर्नी लेबल लगाइएको मु ख्य
प्रवे शद्वारबाट अस्पतालमा
प्रवे श गर्नुु होस् ।

• कृपया भवर्न प्रवेश गरे पक्रछ
ठीक बायााँ क्रतर रहे को दताु
डे स्कमा ररपोटु गर्नुुहोस् ।

• तपाईंको सहायक व्यक्लि(हरू)
लाई क्रर्नक्रदुष्ट आइडी र्नम्बर
भएको सङ्केत क्रदइर्ने छ। यो
आइडी र्नम्बर प्रतीक्षा कक्षमा
रहे को टर ् याक्रकङ्क र्नम्बरमा
प्रदशुर्न गररर्ने छ र तपाईंको
शल्यक्रियाभरर तपाईंको प्रगक्रत
टर ् याक गर्ने छ।

• तपाईंको दताु पूरा गररसकेपक्रछ,
तपाईं प्रतीक्षा क्षेत्रमा बस्नु पर्ने हुर्न
सक्छ।

UPMC Community
Osteopathic
4300 Londonderry Road,
Harrisburg, PA 17109
मु ख्य अस्पतालको
र्नम्बर: 717-652-3000
पाक्रकुङ्क: तपाईं अस्पतालको र्नक्रजकै
आइपुग्दा, पाक्रकुङ्क क्षेत्र र बैजर्नी
"A" ले ले बल लगाइएको प्रवे शद्वार
हे र्नुहोस् । तपाईंले बै जर्नी "A" ले
ले बल लगाइएको क्रबरामीका
पाक्रकुङ्क क्षेत्रहरूमा पाकु गर्नु
सक्नुहुन्छ (यो अस्पतालको मु ख्य
प्रवे शद्वारको र्नक्रजकै रहे को क्षेत्र हो)।
तपाईं आफ्र्नो शल्यक्रियाका लाक्रग
आइपुग्दा:

• प्रवेशद्वार A (मुख्य प्रवेशद्वार)
बाट अस्पताल भवर्नमा प्रवे श
गर्नुु होस् । प्रवे शद्वारलाई बै जर्नी
"A" ले क्रचक्लित गररएको हुन्छ।

• कृपया कर्ी पसलको
बायााँ क्रतर रहे को हलवे हुाँ दै
गएर शल्यक्रियात्मक प्रतीक्षा
कक्षमा ररपोटु गर्नुु होस् ।

• एक्रलभेटरबाट दायााँ िुम्र्नुहोस्। यो

बायााँ क्रतर रहे को पक्रहलो ढोका हो।

• शल्यक्रियात्मक प्रतीक्षा कक्षको
ढोकाक्रभत्र प्रवे श गर्नाु साथ

िमशः>
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क्रटकेट क्रडस्पेन्सर छ। कृपया 2
वटा क्रटकेट क्रलर्नुहोस् र प्रतीक्षा
कक्षमा बस्नु होस् ।

• ररसे प्सक्रर्नस्टले यो र्नम्बर प्रयोग
गरे र तपाईंलाई डे स्कमा
बोलाउर्नुहुर्ने छ।

UPMC Harrisburg 111
South Front St.,
Harrisburg, PA 17101
मुख्य अस्पतालको र्नम्बर:
717-782-3131
पाक्रकुङ्क: तपाईं अस्पतालमा
आइपुग्दा, तपाईंलाई बै जर्नी "A" ले
ले बल लगाइएको पाक्रकुङ्क क्षेत्रतर्ु
लै जार्ने सङ्केतहरू हे र्नुहोस् । उत्तर
वा दक्रक्षर्का पाक्रकुङ्क
ग्यारे जहरूमा क्रर्नःशुल्क पाक्रकुङ्क
उपलब्ध छ। भ्याले ट पाक्रकुङ्क पक्रर्न
अस्पतालको प्रमु ि प्रवे शद्वारको
अगाक्रड उपलब्ध छ।
तपाईं आफ्र्नो शल्यक्रियाका लाक्रग
आइपुग्दा:

• प्रवे शद्वार A (मु ख्य प्रवे शद्वार)
बाट अस्पतालमा प्रवे श गर्नुुहोस् ।
प्रवे शद्वारलाई बैजर्नी "A" ले
क्रचक्लित गररएको हुन्छ।

• कृपया गाढा र्नीलो रङ्क भएको

पक्लिक एक्रलभेटर D प्रयोग गरे र
आफ्र्नो क्रर्निाु ररत समययमा तेस्रो
तल्लाको शल्यक्रिया प्रतीक्षा
कक्षमा ररपोटु गर्नुुहोस्।
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• तपाईं आफ्र्नो एक्रलभे टरबाट
बाक्रहर क्रर्नस्केर दायााँ
र्क्रकुएपक्रछ, तपाईंले दायााँ क्रतर
एक्रलभेटरमा क्रटकेट क्रडस्पेन्सर
दे ख्र्नु हुर्ने छ। कृपया प्रतीक्षा
कक्षमा प्रवे श गर्नुु अक्रि 2 वटा
क्रटकेट क्रलर्नु होस् र प्रतीक्षा
कक्षमा बस्नु होस् ।

• ररसे प्सक्रर्नस्टले यो र्नम्बर

प्रयोग गरे र तपाईंलाई
डे स्कमा बोलाउर्नु हुर्ने छ।

UPMC West Shore
1995 Technology Parkway,
Mechanicsburg, PA 17050
मु ख्य अस्पतालको
र्नम्बर: 717-791-2600
पाक्रकुङ्क: तपाईं अस्पतालको
क्याम्पसमा आइपु ग्दा, बै जर्नी
"4" ले बल लगाइएका पाक्रकुङ्क
क्षे त्रहरू हे र्नुहोस् । क्रर्नःशु ल्क
भ्याले ट पाक्रकुङ्क सोमवारदे क्लि
शु िबारसम्म उपलब्ध हुन्छ।
तपाईं आफ्र्नो शल्यक्रियाका लाक्रग
आइपुग्दा:
• अस्पतालमा प्रवे शद्वार #4
(प्रमु ि प्रवे शद्वार) बाट
प्रवे श गर्नुुहोस् ।
प्रवे शद्वारलाई बैजर्नी “4” ले
क्रचक्लित गररएको छ।
िमशः>

• कृपया पक्रहलो तल्लामा रहे को
क्रबरामी दताु क्षेत्रमा ररपोटु
गर्नुुहोस् ।

• तपाईंको दताु पू रा भएपक्रछ,
तपाईंलाई दोस्रो तल्लामा
रहे को शल्यक्रियासम्बन्धी
सेवाहरूको प्रतीक्षा कक्षमा
क्रर्नदे क्रशत गररर्ने छ।

• कृपया प्रतीक्षा कक्षामा

ररसे प्सर्न डे स्कमा साइर्न
इर्न गर्नुु होस् ।
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अस्पताल आगमर्न जााँ चसू ची
यहााँ ररपोटु गर्नुुहोस् :
आगमर्न समय:

क्रबहार्न वा
क्रबहार्न वा

क्रदउाँ सो।
क्रदउाँ सो भन्दा पक्रछ केही

पक्रर्न िार्ने वा क्रपउर्ने र्नगर्नुु होस् । अन्य क्रर्नदे शर्नहरू:

औषक्रिहरू:

तपाईंले अस्पतालमा ल्याउर्ने औषक्रिहरूको सू ची ल्याउर्नु होस् । कृपया
पार्नीको थोरै चु स्कीसाँ ग आफ्र्नो शल्यक्रिया हुर्ने क्रदर्नको क्रबहार्न क्रर्नम्न
औषक्रिहरू से वर्न गर्नुु होस् :

आफ्र्नो शल्यक्रिया हुर्ने क्रदर्नको क्रबहार्न क्रर्नम्न औषक्रिहरू सेवर्न र्नगर्नुुहोस् :
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र्नोटहरू
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र्नोटहरू
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र्नोटहरू
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UPMC Carlisle
361 Alexander Spring Road
Carlisle, PA 17015
UPMC Community Osteopathic
4300 Londonderry Road
Harrisburg, PA 17109
UPMC Harrisburg
111 South Front St.
Harrisburg, PA 17101
UPMC West Shore
1995 Technology Parkway
Mechanicsburg, PA 17050

UPMC र्नीक्रतले जाक्रत, रङ्क, िमु, वंश, राक्रष्टर मूल, उमेर, क्रलङ्ग, आर्नुवंक्रशकता, य र्न झुकाव, लैक्रङ्गक पक्रहचार्न, वैवाक्रहक क्लस्थक्रत, पाररवाररक क्लस्थक्रत, असक्षमता, भूपू
सैक्रर्नक क्लस्थक्रत वा अन्य कुर्नै पक्रर्न कार्नूर्नी रूपमा संरक्रक्षत समूहको क्लस्थक्रतको आिारमा भेदभाव वा दु व्युवहारलाई क्रर्नषेि गछु। यसका साथै, UPMC ले समार्न रोजगार
अवसर, मार्नव प्रक्रतष्ठा र वगीय, जातीय र सां स्कृक्रतक क्रवक्रवितालाई सहायता र प्रबिु र्न गर्नु जारी राख्ने छ। यो र्नीक्रत UPMC का कायुिम र क्रियाकलापहरूमा भर्नाु,
रोजगार र पहुाँ च तथा उपचारका लाक्रग लागू हुन्छ। यो प्रक्रतबिता UPMC द्वारा संिीय, राज्य र/वा स्थार्नीय कार्नुर्न तथा क्रर्नयमहरूका अर्नुसार बर्नाइएको हो।
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