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Important Information for ALL Patients Having an Operation 

 معلومات مهم برای تمام مریضانی که عملیات دارند
  (What to eat and drink)چه باید بخورید و بنوشید 
صبح عملیات   

صبح  ۰:3۶اعت عملیات غذا میل نکنید البته آب میتوانید تا نیم ساعت  پیش از عملیات بنوشید اګر عملیات شما ساز نیمه شب پیش از 
صبح آب نوشیده میتوانید ۶ باشد شما تا ساعت  

 عملیات بعد از ظهر
هیچ نوشابه ننوشید نهصبح میتوانید آب بنوشید بعد از ورود به شفاخاخا ۱۱تا ۷صبح غذا میل نکنید، بین ساعت  ۷بعد از ساعت   

ادویه -۲  
ر خورید حتی اگبه شفاخانه با آب  ب تمام ادویه صحبانه تانرا بخورید ، بویژه تابلیت های نا راحتی قلبی و فشار خون تانرا پیش از آمدن

حه بعدی صف در کر رار مریضی شکر دارید، لطفا هدایات در مورد استفاده از ادویه مریضی شآب هم نخورده و نوشیده باشید. اگ غذا و
.مالحظه نمایید  

 
شما ، مگر اینکه جراح تان یا کارمندان شفاخانه بمصرف نمایید  ا) رقیق کننده خون( تانر دوای ضد انعقاد خون

اسپرین ، وارفرین این ادویه میشود: ادویه رقیق کننده خون شامل توصیه توقف آنرا داده باشند  

Aspirin, Prasugrel (Effient®), Ticagrelor (Brilinta®), Clopidogrel (Plavix®, Plavicor®, Clovix®, 
Plidogrel®, Isocover®, Piax®) combination of aspirin/clopidogrel (Co-plavix®, Duocover®, 
DuoPlidogrel®, Piax Plus Aspirin®), Warfarin (Marevan®, Coumadin®), Dabigatran (Pradaxa®), 
Apixaban (Eliquis®) or Rivaroxaban (Xarelto®)  

 

  (Things to bring to hospital):ـ وسایلی که باید به شفاخانه بیاورید۱
ونه ا هرگینه، ګراف قلب یا ای سی جی یونه آزمایشی را که درشش ماه ګذشته انجام داده اید بشمول آزمایش خون، عکس سنتیجه هر گ۰

یستید که داکتر خانوادگی شما باید رونوشت  آنرا داشته باشد. شما مجبور ن (قلب داکتر د ر)مانندیگ متخصص داکتر های  نامه ای از
. برای آزمایشات جدید بروید مگر اینکه از شما خواسته باشند  

ر بتوانید گاا ادویه طبیعی ، در صورت امکان تمام دوا هایی را که درحال حاضر مصرف میکنید ادویه تنفسی مانند)  پفر ( انسولین ی ۰
پوش آنها با خود بیاورید.با قطی و یا   

باشید، عینک های نزدیک بین یا دور بین تانرا در صورتکه نیاز به استفاده آن داشته ۰  
در صورت لزوم  چپن خواب یا چپلک ها ) کفش راحت ( تانرا، ۰  

اریخ ت ر اینکه قبل ازیرآن عملیات توقف میابد مگغ کسی را داشته باشند که بعد از عملیات آنها را بردارد، در دتمام مریضان بای
 عملیات این مشکل با کارمندان شفاخانه مطرح شده باشد و ترتیبی در زمینه اتخاذ شده باشد

 

د یا هدایات باال را نفهمیدیدلطفن باین شماره در تماس شویداګر سوالی داری  

روز های  دوشنبه تا جمعه بعد از ظهر ۲صبح تا  ۱۰بین ساعات  ۹3۸۲۷۱۲۴ :عملیات چشم  

شام روز های  دوشنبه تا جمعه ۷تا  ۲بین ساعات  ۹3۸۲۷۱۲3شماره  :لو و بینی ) ای ان تی   (عملیات دست یا گوش و گ   

 

 

ان هوشدار مریضاگر نا راحتی شکر دارید لطفن برگه ایمنی راهنمایی و  

ه شکر را تحت عنوان ، برای مریضانی که تکلیف شکر دارند، مالحظ

 نمایید 
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  (For patients with Diabetes)ای مریضانی که نا راحتی شکر دارندبر
 

هر لیتر ملی لیتر در  ۱۰شما بیشتر از  در خون )بی جی  آل(یا اینکه مقدار گلو کوز را دارید 2یا 1تیقن نستید که شما مریضی شکر نوعاگر م
 شکر تی( یا آموزگار ناراحایندوکرونولوجست  متخصص زیست شناسی و هورمونی ) با داکترخانوادګی تان یا قبل از عملیات  است، لطفن خون

دمشوره کنی . 

 
ساعت پیش از غملیات۲۴  

 
) پیش از میل هروعده غذا و پیش از رفتن بخواب(۰تانراروز چهار مرتبه مالحظه و یادداشت کنید اندازه شکرلطفن شکر  

دنی را داریدو برای این کار تا زمان بستر شدن اجازه این نوشی شکر پایین داشتید،لطفن شربت رقیق سیب را بنوشید  اګرعالیم  
 

 تابلیت )ګولی( های شکر:  هوشدار مهم مصونیت

 
 اگر یکی ازین نوع دوا ها را مصرف میکنید لظفن به اطالعیه مجزای " قابل توجه بیماران شکر" مراجعه کنید

:دوا ها   
: Jardiance® (empagliflozin), Forxiga® (dapagliflozin), Jardiamet® (metformin/empagliflozin), 
Xigduo® (metformin/dapagliflozin), Qtern® (saxagliptin/dapagliflozin)  
Glyxambi® (empagliflozin/linagliptin) 

  (For patients having morning surgery)برای مریضانی که عملیات شان از طرف صبح است
 

 

1مریضی شکر نوع   

 
 شب ّیش از عملیات

مدت دارد با غذای شب تان استفاده کنید هاندازه معین انسولین را که اثر کوتا  *   
 *  فیصد کم کنید ۱۰اندازه مصرف انسولینی را که اثر دراز مدت دارد   

 درروز عملیت

 انسولینی را که اثر کوتاه مدت دارد استفاده نکنید،

دارآنرا مصرف کنید. مق صبح دراز مدت تانرا از طرف ر باشد که شما انسولین با موثریتاگر قرا

فیصد کاهش بدهید 20  

۲مریضی شکر نوع    
  از عملیاتشب پیش 

دت تانرا باغذای شب تان مصرف کنیاندازه معین انسولین با موثریت کوتاه م  *   
فیصد کاهش بدهید ۱۰اندازه انسولین با موثریت دراز مدت تانرا  *  
* نوان؛ تابلیت های شکر تانرا بطور عادی مصرف کنید ) بجزانعده از تابلیت هاییکه در باال زیر ع *

تابلیت های شکر ؛ ذکر کردیمهوشدار مصونیت   
یدریون،ویکتوزا و های دیگر مریضی شکر تانرابشکل طبیعی استفاده کنید) بیتا ، ب و تابلیت پیچکاری* 

  (سکسیند ا(
 

روز عملیات رد  

تابلیت های شکر تانرا مصرف نکنید   

 انسولین صبح تانرا مصرف نکنید

را استفاده نکنید کتوزا وسکسیندا (هیچ نوع پیچکاری شکررا مانند) بیتا ، بیدریون، وی  

                                                                         

 

نوغ انسولین با موثریت کوتاه 

 مدت
Actrapid®     

Humulin R®     

Novorapid®      

Humalog®      
Apidra®ا    

 
 انسولین با موثریت دراز مدت   

Humulin NPH®   
Protaphane®   
Levemir®        

Lantus®               

Toujeo Solostar® 
                  
 انسولین قبلن مخلوط شده    

NovoMix 30® 

Humalog Mix25®  
Humalog Mix50® 
Humulin Mix 30/70® 
Mixtard 30/70® 

Mixtard 50/50 
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  (For patients having afternoon surgery)برای مریضانیکه بعد از ظهر عملیات دارند
 

 
 
 

  (For patients on insulin pumps)میکنندبرای مریضانی که از پمپ انسولین استفاده   
 

بگیرید ورهآموزگار مریضی شکر تیلیقونی مش متخصص زیست شناسی و هورمونی یا از اګر شما از پمپ انسولین استفاده میکنید  
 

 در صورت ندانستن این هدایات و یا داشتن هر گونه سوال در زمینه با مراجع زیر در تماس شوید:
بعد از ظهر روز های دوشنبه تا جمعه. ۲صبح تا  ۱۰بین ساعت ۹3۸۲۷۱۲۴: تیلیفون.  عملیات چشم  

شام روز های دوشنبه تا جمعه ۷تا  ۲بین ساعت ۹3۸۲۷۱۲3: تیلیفون. لو و بینییاگوش و گعملیات دست   

۱مریضی شکر نوع   

 
 شب پیش از عملیات

نییداستفاده ک بشکل طبیعی مدت و دراز مدت تانرا انسولین با موثریت کوتاه - - 
 در روز عملیات -

صبح  اه مدت تانرا با ناشتایفیصد از نوع انسولین با موثریت کوت ۵۰نصف یا  -  -

صبح استفاده کنید ۷ساعت  پیش از  
فیصد کاهش دهید ۲۰اندازه انسولین موثریت دراز مدت تانرا  -  - 

 
۲مریض شکر نوع    

 
 شب پیش از عملیات

ثنای آنعده از دوا ه کنید باستاستفاد بشکل طبیعی تمام تابلیت ها و پیچکاری های مریضی شکر تانرا

 هاییکه که زیر عنوان هوشدار مهم  مصونیت تابلیت های شکرذکر شده است 
 روز عملیات  

 - تابلیت های شکر تانرا مصرف نکنید -
 ۷اعت پیش از س با ناشتای صبحاز انسولین نوع موثریت کوتاه مدت و دراز مدت  - -

فیصد استفاده نمایید ۵۰     
اده نکنیداستف (بیتا، ویکتوزاو سکسیندا )پیچکاری های دیګری چونتابلیت ویا  -  - 

                                                               

 

 

 

 

 

 

نوغ انسولین با موثریت 

 کوتاه مدت
Actrapid 
Humulin R® 
Novorapid® 
Humalog® 
Apidra® 
 

 انسولین با موثریت دراز مدت

Humulin NPH® 
  Protaphane® 
  Levemir® 

  Lantus® 

  Toujeo Solostar® 
     

 
 انسولین مخلوط شده قبلی

    NovoMix30® 
 

 Humalog Mix25®, 
 

  Humalog Mix50® 
 

  Humulin Mix 30/70® 
 

  Mixtard 30/70®, 
 

  Mixtard 50/50 


