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 تَاًذ هی ایذ، ًوَدُ اًتخاب کِ جزاحی آیا کِ ضَیذ هتَجِ تا است هٌاسثی فزغت جزاح تا هطاٍرُ جلسِ

 کِ است اضخاغی تزای سادُ راٌّوایی ست، ضوا رٍی پیص کِ لیستی. خیز یا ساسد تزآٍردُ را ّایتاى خَاستِ

 !تثزًذ خَیص جزاح تا هطاٍرُ جلسِ اس را استفادُ حذاکثز خَاٌّذ هی

 .کٌیذ دریافت هطخع ّای پاسخ تا تپزسیذ هطخع سَاالت جزاح، تا هطاٍرُ جلسِ در کِ تاضیذ داضتِ یاد تِ

 کِ تاضیذ داضتِ ًیاس کِ ایي یا ًیاتیذ، دست ّایتاى پزسص تواهی پاسخ تِ اٍلیِ، هطاٍرُ جلسِ در دارد اهکاى

 .است هٌطقی کاهال ًْایی گیزی تػوین اس قثل چیش ّوِ داًستي تزای تالش ًواییذ؛ پزسص را سَالی ّز

 .ومایید مشًرت ویس دیگر جراح پسشک چىد با گیری، تصمیم از پیش کٍ است آن امر بهتریه

 :جراح با مشايرٌ جلسٍ در

 کٌذ تزداری یادداضت ٍ تیایذ ضوا ّوزاُ تخَاّیذ دٍستتاى اس 

 کٌیذ رجَع آى تِ ٍ کٌیذ پیذا خَد آل ایذُ جزاحی ًتیجِ اس ّایی ػکس 

 اًجاهذ دراسا تِ هالقاتتاى کِ تاضیذ داضتِ را ایي اًتظار ٍ تزساًیذ جلسِ تِ سٍد را خَد 

 جراح به مربىط سىاالت

 چِ تزًس هتقاؾیاى تزای جزاحی ػول ایي اًجام سهیٌِ در ایذ؟ داضتِ تجزتیاتی چِ سهیٌِ ایي در .1

 دّیذ؟ هی اًجام هزتة طَر تِ را جزاحی ػول ًَع ایي آیا داریذ؟ تجزتیاتی

 دّیذ؟ هی اًجام جزاحی ػول تؼذاد چِ سال یک طی در ایذ؟ دادُ اًجام جزاحی تؼذاد چِ هجوَػا .2

 اس پس تلٌذهذت( پیگیزی) فالَآج ّای هالقات دارًذ؟ رؾایت جزاحی ًتیجِ اس هتقاؾیاى اس تؼذاد چِ .3

 است؟ غَرت چِ تِ اًذ گزفتِ قزار جزاحی ػول ًَع ایي تحت کِ اضخاغی تزای جزاحی

 ّا تزًس حقَق هذافغ ضوا آیا دٌّذ؟ هی تطکیل تزًس افزاد را کٌٌذگاًتاى هزاجؼِ اس درغذ چٌذ .4

 ّستیذ؟
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 جراحی عمل به مربىط سىاالت

 تکٌیک آیا چیست؟ آى هحثَتیت ػلت است؟ کذام دّیذ هی اًجام کِ جزاحی تکٌیک تزیي هحثَب .1

 دّیذ؟ ًوی اًجام ضوا کِ دارًذ ٍجَد ًیش دیگزی ّای تکٌیک آیا دّیذ؟ هی اًجام ًیش دیگزی ّای

 پذیزد؟ هی اًجام غَرت چِ تِ جزاحی ػول

 گذارد؟ هی تاثیزی چِ حس رٍی جزاحی ػول .2

 هطخػی درخَاست خػَظ ایي در تَاًن هی آیا کٌیذ؟ هی اًتخاب چگًَِ را قزارگیزی هکاى ٍ سایش .3

 تاضن؟ داضتِ

 هی اًجام کساًی چِ هطارکت تا را جزاحی ػول گزفت؟ خَاّن قزار ػوَهی تیَْضی تحت هذت چِ .4

 ٍ هْارت هیشاى چِ تِ ٍ چیست ایطاى تخػع دارًذ؟ تزػْذُ ای ٍظیفِ چِ افزاد ایي اس یک ّز دّیذ؟

 دارًذ؟ تجزتِ

 تواس ضوارُ ٍ ًام است اهکاًص تیاًذاسم؟ جزاحی ػول اس تؼذ ٍ قثل تػاٍیز تِ ًگاّی است اهکاًص .5

 در ٍ گزفتِ تواس ایطاى تا تتَاًن تا دّیذ قزار اختیارم در را کٌٌذگاًتاى هزاجؼِ اس ًفز ضص حذاقل

 ًواین؟ گفتگَ ایطاى تا جزاحی تجزتیات هَرد

 دّن هی تزجیح کِ ؾویزی ٍ اسن تا هزا تیوارستاى کادر آیا تاضذ، ًکزدُ تغییز ام ضٌاسایی هذارک اگز .6

 کٌٌذ؟ هی خطاب

 پذیزد؟ هی اًجام تاریخی چِ در ام جزاحی ػول ٍ است غَرت چِ تِ جزاحی ػول اًتظار لیست .7

 چیست؟ جزاحی ػول ّای پیطٌیاس
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 جراحی عمل از قبل به مربىط سىاالت

 را کطیذى سیگار تایذ جزاحی ػول اس قثل هذت چِ دارد؟ رًٍذ ایي رٍی تاثیزی چِ ام پشضکی ساتقِ .1

( هجاس ٍسى حذاکثز ٍ حذاقل) هطخػی ٍسًی هحذٍدُ جزاحی ػول ایي اًجام تزای آیا کٌن؟ هتَقف

 دارد؟ ٍجَد

 است السم ّایی آسهایص چِ دّن؟ اًجام خَى آسهایص یا تذًی هؼایٌِ است ًیاس جزاحی ػول اس قثل آیا .2

 اًجام تزای را خاغی هزکش آیا ؟...( ٍ خَى آسهایص سیٌِ، قفسِ رادیَگزافی قلة، ًَار) ؟ دّن اًجام

 کٌیذ؟ هی تَغیِ جزاحی ػول اس قثل ّای آسهایص

 یا جزاحی ًاحیِ هَّای کزدى اغالح است؟ اجثاری جزاحی ػول اس قثل درهاًی َّرهَى تَقف آیا .3

 هی سهاًی چِ ٍ کٌن هتَقف را خَیص دارٍّای هػزف تایذ سهاًی چِ چطَر؟ جزاحی ًاحیِ الکتزٍلیش

 کٌن؟ هػزف را دارٍّاین جزاحی ػول رٍس در تَاًن هی آیا تگیزم؟ سز اس را آًْا هػزف تَاًن

 کٌذ؟ کوک ام تْثَدی رًٍذ تِ کِ دارد ٍجَد خاغی سًذگی سثک یا غذایی تزًاهِ آیا .4

 قزار اختیارم در تواسی ضوارُ ّوچٌیي ٍ ّا آسهایص ًتیجِ ارسال جْت فکس ضوارُ است اهکاًص .5

 تپزسن؟ ضوا اس تتَاًن داضتن دیگزی سَال اگز تا دّیذ

( ضٌاسایی هذارک آسهایص، ًتیجِ پشضکی، هذارک تاییذیِ، ًاهِ) هذارکی چِ جزاحی ػول اًجام جْت .6

 تاضن؟ داضتِ ّوزاُ تایذ

 کٌن؟ هتَقف را آضاهیذى ٍ خَردى تایذ جزاحی اس قثل سهاًی ِچ .7

 تگیزم؟ هزخػی تایذ هذت چِ تا ؛(ّستیذ ضاغل کِ غَرتی در) .8
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 جراحی عمل از بعد به مربىط سىاالت

 اس پس درد تسکیي تزای غیزهخذر هسکي ّای دارٍ اس تَاًن هی آیا کٌیذ؟ هی تجَیش تزاین دارٍّایی چِ .1

 اس پس آیا دّن؟ اًجام تایذ یکثار ٍقت چٌذ ّز ٍ غَرت چِ تِ را پاًسواى تؼَیؽ کٌن؟ استفادُ جزاحی

 هزاقثت تزای را رٍضی چِ یکثار؟ ٍقت چٌذ ّز دّن؟ اًجام خاغی تَاًثخطی توزیٌات است ًیاس جزاحی

 کٌیذ؟ هی تَغیِ( جزاحی تزش جای) اسکار اس

 ًقل ٍ حول ٍسائل اس کٌن؟ رٍی پیادُ( کیلَهتز 1.6 ~) هایل یک تَاًن هی جزاحی، اس پس هذت چِ .2

 داضتِ جٌسی راتطِ تکطن؟ سیگار تٌَضن؟ الکل کٌن؟ ٍرسش کٌن؟ راًٌذگی کٌن؟ استفادُ ػوَهی

 تاضن؟

 چِ جزاحی اس پس تاضن؟ داضتِ اقاهت جزاحی هزکش تِ ًشدیک کِ است ًیاس هذت چِ تا جزاحی اس پس .3

 خَاّن ًیاس خاًِ در پشضکی هزاقثت تِ ریکاٍری دٍراى در آیا گزفت؟ خَاّذ غَرت ّایی هالقات

 هذت؟ چِ تا داضت؟

 یاتٌذ؟ هی تْثَد خَد خَدی تِ ػَارؼ ایي اس تؼذاد چِ اًذ؟ کذام جزاحی ػول ایي ػَارؼ ٍ ّا ریسک .4

 کٌٌذ؟ هی پیذا ًیاس دیگزی جزاحی ػول تِ هتقاؾیاى اس تؼذاد چِ

 هی تاثیز ًْایی ًتیجِ رٍی اًذاسُ چِ تا ػَارؼ گزدد؟ هی هطَْد جزاحی اس پس هذت چِ ًْایی ًتیجِ .5

 داضت؟ خَاّن خَد رٍی پیص ّایی گشیٌِ چِ تاضن، ًذاضتِ دٍست را ًْایی ًتیجِ اگز گذارًذ؟
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 ها فرم و جراحی هسینه به مربىط سىاالت

 تتَاًن آى تا کِ کٌیذ هی اهؿاء ای ًاهِ آیا کٌذ؟ هی تکویل تزاین را افتادگی کار اس تزگِ ضوا هطة آیا .1

 دّن؟ تغییز را خَد ضٌاسایی هذارک

 تیوِ تا هذاکزُ ًتیجِ اًتظار تَاًن هی سهاًی چِ ضَد؟ هی هذاکزُ ٍارد تیوِ ضزکت تا هستقیوا هطة آیا .2

 اس تایذ تیوِ اس استفادُ تزای کِ ّایی ّشیٌِ هیشاى اس گیزد؟ هی تواس هي تا کسی چِ تاضن؟ داضتِ را

 ضذ؟ خَاّن هطلغ سهاًی چِ تپزداسم خَد جیة

 هي تِ تجذیذًظز درخَاست ارائِ تزای هطة آیا ٍرسد، اهتٌاع ام جزاحی ػول ّشیٌِ پَضص اس تیوِ اگز .3

 کٌذ؟ هی کوک

 اقساـ تػَرت جزاحی ّشیٌِ پزداخت هطة آیا ًکٌن، استفادُ تیوِ اس جزاحی ّشیٌِ پزداخت جْت اگز .4

 جزاحی تاریخ رسرٍ تاتت کِ پزداختی پیص هثلغ آیا تپزداسم؟ تایذ هذت چِ تا را اقساـ کٌذ؟ هی قثَل را

 است؟ استزداد قاتل کٌن، هی پزداخت

 حساب غَرت کٌیذ، هی دریافت کِ ای ّشیٌِ کل آیا دارد؟ ٍجَد ّشیٌِ کاّص تزای رٍضی آیا .5

 ضاهل را ّا دارٍ ّشیٌِ یا جزاحی، ػول اس پس هزاقثت ٍسائل تواهی ّشیٌِ تیَْضی، ّشیٌِ تیوارستاى،

 ضَد؟ هی ضاهل ًیش را تزهیوی ّای جزاحی ّشیٌِ کٌیذ، هی دریافت کِ ای ّشیٌِ کل آیا ضَد؟ هی
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