
 

 Preoperative  Informationمعلومات قبل العملیة الجراحیة 
 

     
 

)Arabic( 
 ة بمركز كیلوج یجراحعملیة إجراء 

Surgery at Kellogg 
 

تم تطویر ھذه المطبوعات لمساعدة مرضانا في اإللمام بما 
ھو متوقع حدوثھ قبل الجراحة، ویوم الجراحة وبعد 

لدیك أي أسئلة بعد مراجعة ھذه الجراحة. إذا كان الیزال 
بأحد ممرضینا أو  المعلومات، فنحن نحثك على االتصال

 طبیب العیون الخاص بك.
These handouts were developed to help 
our patients know what to expect before, 
the day of, and after surgery. If you still 
have questions after reviewing this 
information, we encourage you to call one 
of our nurses or your ophthalmologist.

 
 سجلةممرضة م، كارول جورج، دكتوراه في الطبجیل بیكسلر، د. 

Jill Bixler, M.D., and Carol George, R.N 
 

 الخروج االستماع إلى تعلیمات •
Listen to discharge instructions 

 توصیلك إلى المنزل •
Drive you home 

 
یجب أن یرافقك شخٌص بالٌغ مسؤوٌل حتى إن وصلت  •

بإحدى وسائل المواصالت العامة أو استأجرت سائًقا. في 
ة أو یالجراحعملیتك حال وصولك منفرًدا، قد یتم إلغاء 

 إعادة جدولة موعدھا.
You must have a responsible adult even if 
you arrive via public transportation or hire a 
driver. Your surgery may be cancelled and 
rescheduled if you arrive alone. 

 
ینبغي أن ُیقیم معك شخٌص بالٌغ مسؤوٌل بأول لیلة بعد  •

 الجراحة.
A responsible adult should stay with 
you the first night after surgery. 

 
 بعد ساعة 24 لمدة قیادةال قادرعلى تكون لنسوف  •

 .الجراحة
You will not be able to drive for 
 24 hours after surgery. 

 
 
 

 
 معلومات ھامة قبل العملیة الجراحیة

Important Preoperative Information 
 

ة بیومین أو یالجراحالعملیة سیتصل بك أحد الممرضین، قبل  •
، إلبالغك بالموعد المحدد لوصولك بالمركز. الدوامثالثة أیام 

ُیرجى العلم بأنھ قد یتغیر الموعد المحدد لك نظًرا إلضافة أي 
مواعید للجدول أو إلغاء أي من المواعید المجدولة. سیمنحك 

التي ستحتاجھا  تكأدویالممرض التعلیمات الالزمة بخصوص 
 یوم الجراحة.

Two to three business days before your 
surgery, a nurse will call with your arrival 
time. Please note that your time MAY 
change due to schedule additions or 
cancellations. The nurse also will provide 
you with instructions about your 
medications on the day of surgery. 

 
قد یكون الموعد المحدد لوصولك یوم الجراحة مبكًرا في  •

 مساًء. 2صباًحا أو متأخًرا إلى الساعة  6:30الساعة 
On the day of surgery, your arrival time 
may be as early as 6:30 a.m. or as late as 2 
p.m. 

 
 یجب أن یقوم شخٌص بالٌغ مسؤولٌ: •

A responsible adult must: 
 مرافقتكب •

Accompany you 
 التواجد خالل وقت الجراحة •

Be present during surgery 
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 Preoperative  Informationمعلومات قبل العملیة الجراحیة 

 
     

 

 
التالیة حتى ساعتین قبل  شفافةیمكنك تناول السوائل ال •

 موعد وصولك:
Up until two hours before your arrival 
time, you may have the following clear 
liquids: 

 
 أو سكر أو محلي)حلیب القھوة أو الشاي (بدون  •

Coffee or tea (no cream, sugar or 
sweetener) 

عصیر التفاح (ولیس نبیذ التفاح) ــــ وھو العصیر  •
 الوحید الذي یمكنك تناولھ

Apple juice (not cider) — this is the ONLY 
juice you can drink 

 المیاه •
Water 

 
 ال تتناول أي مشروبات غازیة صباح یوم الجراحة.

Do not consume any carbonated 
beverages on the morning of surgery. 

 
 ال تقم بالتدخین لمدة أسبوعین قبل الجراحة. •

Do not smoke for two weeks before surgery. 
 

إذا كان لدیك أي  734.936.9316اتصل على رقم  •
أسئلة أو إذا ظھرت علیك أعراض البرد أو اإلنفلونزا. إذا 

اتصلت بعد ساعات العمل أو خالل العطلة األسبوعیة، 
 ُیرجى ترك رسالة.

Call 734.936.9316 if you have any 
questions or if you develop cold and/or flu 
symptoms. If you call after hours or on the 
weekend, please leave a message. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

أو توكیل  علي الحیاة إذا كان لدیك توجیھات مسبقة (وصیة •
 كطبي)، ُیرجى إحضار نسخًة منھا حتى یتم إدراجھا بسجل

 الطبي.
If you have an Advanced Directive (living 
will or medical power of attorney), please 
bring a copy so that it can be included in 
your medical record. 

 
الالصقة  كالطبیة وعدسات تكال تنس إحضار علبة لحفظ نظار •

 . الصناعي كوطقم أسنان
Remember to bring a case for your glasses, 
contact lenses, and dentures. 

 
الید ة خواتم أو ساعاخلع األقراط أو القالدات أو األساور أو ال •

 أو أي نوع آخر من حلي الجسم، واتركھا بالمنزل.
Remove and leave at home earrings, 
necklaces, bracelets, rings, watches or any 
other type of body jewelry. 

 
 قم بإعطاء أي مقتنیات ثمینة ألحد أفراد العائلة أو أحد الرفقاء. •

Give any valuables to a family member or 
companion. 

 
قبل الجراحة أو ساعة  24لمدة ال تتناول المشروبات الكحولیة  •

 بعدھا.
Do not drink alcohol for 24 hours before or 
after surgery. 

 
ال ُیسمح لك على اإلطالق بتناول أیة أطعمة بعد  •

 اللیلة السابقة للجراحة.من یل للامنتصف 
YOU ABSOLUTELY MAY NOT HAVE 
ANY FOOD AFTER MIDNIGHT THE 
NIGHT BEFORE SURGERY. 
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 Day of Surgeryیوم إجراء الجراحة 

 
 
 تذّكر ارتداء مالبس مریحة. •

Remember to wear comfortable clothing. 
 

ُیرجى إحضار كل األدویة الخاصة بك معك، في الزجاجات   •
 .الجراحة، یوم في األصلیة للوصفة

Please bring all your medications 
with you, in the original prescription 
bottles, on the day of surgery. 

 
سُیطلب منك قبل الجراحة تغییر مالبسك الرتداء إحدى أردیة  •

بالستیكي تحت  كیسالمستشفى. سیتم االحتفاظ بمالبسك في 
 الخاصة بك أثناء إجراء الجراحة. نقالةال

Before surgery, you will be asked to 
change into a hospital gown. Your 
clothing will be placed in a plastic bag 
under your stretcher while you are in 
surgery. 

 
 سیساعدك أحد الممرضین في االستعداد للجراحة. •

A nurse will help you get ready for 
surgery. 

 
أحد أطباء التخدیر بفحصك لمراجعة الخطة التي تم سیقوم  •

 وضعھا لتخدیرك.
An anesthesiologist will examine you to 
review the plan for your anesthesia. 

 
من زیارتك بغرفتك بعد فحص التخدیر.  لكسیتمكن المرافق  •

ة طقبمنبالتواجد عاًما  16ال ُیسمح لألطفال تحت سن 
 .نعاشاإل ةالجراحیة ومنطقلعملیة التحضیرل

The person who accompanies you will be 
able to visit at your bedside after the 
anesthesia examination. Children under 
the age of 16 are not allowed in the 
preoperative and recovery areas. 

 
المعلومات سیقوم أحد ممرضین غرفة العملیات بمراجعة  •

 الطبیة قبل دخولك غرفة العملیات.
An operating room nurse will review 
medical information before you enter the 
operating room. 

 
سیتواجد معك أثناء الجراحة كل من الجراح ومساعده  •

 التخدیر. طاقموممرضین غرفة العملیات و
Your surgeon, the surgical assistant, 
operating room nurses, and anesthesia 
personnel will be with you during 
surgery. 

 
 التحضیر للجراحة

Preparing for Surgery 
 

قبل العملیة الجراحیة التابعة لجامعة التقییم لدیك موعًدا بعیادة 
  ن* في:امیتشیج

You have an appointment at the U-M 
Preoperative Evaluation Clinic* on:  

 ________________________  e Datالتاریخ
__________________________  eimTالوقت 

  
   
ُیرجى إحضار قائمة األدویة التي تأخذھا بوصفة طبیة أو  •

 األعشابوبدون وصفة طبیة، بما في ذلك أي فیتامینات 
 وأدویة إنقاص الوزن والمكمالت الغذائیة.

Please bring a list of your current 
prescription and non-prescription 
medications, including any vitamins, herbs, 
weight loss, and dietary supplements. 

 
 ُیرجى إحضار المعلومات التالیة معك: •

Please bring the following information with 
you: 

 

 ورقم الھاتف الخاص بھاسم طبیب الرعایة األولیة 
Name and phone number of primary care 
physician 

 

 اسم طبیب القلب ورقم الھاتف الخاص بھ، إن ُوجد
Name and phone number of cardiologist, 
if applicable 

 
 في یوم الجراحة

On the Day of Surgery 
 

 :یوم في كیلوجستكون الجراحة الخاصة بك بمركز 
Your surgery at Kellogg is on: 

 ________________________   Dateالتاریخ
__________________________  eimTالوقت 

  
یمكنك استخدام مزیل العرق، ولكن ال یمكنك استخدام أي  •

 على بشرتك. ةمرطبال المراھممساحیق تجمیل أو 
You may use deodorant, but no make-up, 
or lotion on your skin. 

 
ُیرجى غسل وجھك باللیلة السابقة للجراحة وصباح یوم  •

 الجراحة.
Please wash your face the night prior and 
morning of surgery. 
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 Day of Surgeryیوم إجراء الجراحة 

 الصیدلیة
Pharmacy 

 
، العیونأدویة  العدید من ، والتي تحتوي علىتناصیدلی •

صباًحا  8:30مفتوحة طوال أیام األسبوع من الساعة 
 التقاط على قادر تكون سوف. مساًء.  5إلى الساعة 

 المبنى غادرت ان قبل الجراحیة العملیة بعد طبیة وصفة
Our new pharmacy, which carries many 
ophthalmic medications, is open week- 
days from 8:30 a.m. to 5 p.m. You will 
be able to pick up your postoperative 
prescription before leaving the building. 

 
ر إحضار بطاقة تأمین الوصفات الطبیة.  • ُیرجى تذكُّ

یمكنك الدفع نقًدا أو باستخدام الشیكات أو بطاقات 
 .تكاالئتمان للحصول على وصف

Please remember to bring your 
prescription insurance card. You may 
use cash, check, or credit card to pay 
for your prescription. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 *توجد خریطة بھذا المجلد
* A map is included in this folder 

 
 بعد الجراحة 

After Surgery 
 

عقب الجراحة، ستتعافى بوحدة الجراحة للمرضى  •
 الخارجیین.

Following surgery, you will recover in the 
Outpatient Surgery Unit. 

 
 تخدیرك تخدیًرا كلًیا، فستفیق بغرفة إفاقة منفصلة. إذا تم •

If you have been given general 
anesthesia, you will wake up in a separate 
recovery room. 

 
وسیقوم أحد الممرضین بمراجعة تعلیمات المغادرة  •

 المطبوعة الخاصة بك قبل رحیلك.
A nurse will review your printed discharge 
instructions before you leave. 

 
الجراح الذي أجرى  رؤیةسیتم إعطاؤك موعًدا للعودة ل •

 .عملیةلك ال
You will be given a return appointment to 
see your surgeon. 
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 Billing and Insuranceالفواتیر والتأمین 

  
Our patient account representatives are 
available to meet with you before you 
schedule surgery to discuss charges 
and insurance coverage, as well as to 
answer any questions you have about 
billing procedures. To reach a patient 
account representative, please call 
734.936.9449. 

 
  (HMO) المرضى التابعون لمنظمة الحفاظ على الصحة 

HMO PATIENTS 
 

األولیة  تكیجب تقدیم نموذج إحالة كتابي من طبیب رعای
بإجراء الجراحة  كلیوجلطبیب العیون بمركز  فیھ یصرح

 ة.یالجراحالعملیة جدولة موعد أن نتمكن من قبل 
A written referral from your primary 
care physician authorizing surgery 
must be provided to your Kellogg 
ophthalmologist before we can 
schedule surgery. 

 
 NO INSURANCE              في حال عدم وجود تأمین

 
إذا لم یكن لدیك تغطیة تأمینیة، فسیقوم أحد ممثلي 

الجراحة لمناقشة ترتیبات حسابات المرضى بمقابلتك قبل 
 السداد.

If you do not have insurance coverage, 
a patient account representative will 
meet with you before surgery to 
discuss payment arrangements. 

 
 COSMETIC SURGERY                 الجراحة التجمیلیة

 
إذا كنت ستقوم بإجراء جراحة تجمیلیة، فمن المتوقع 
سداد المبلغ كامًال قبل الجراحة. سیقوم أحد ممثلي 

عملیتك حسابات المرضى بمقابلتك قبل جدولة موعد 
 .رسومة لمناقشة الیالجراح

If you are having cosmetic surgery, full 
payment is expected prior to surgery. A 
patient account representative will meet 
with you before your surgery is 
scheduled to discuss fees. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   إرين كريستنسن، ممثلة خدمات المرضى
Erin Christensen, patient services representative 

 
 الفواتیر والسداد والتأمین

Billing, Payment, and Insurance 
 

تقدیًرا منا لمرضانا، سنقوم بإرسال الفواتیر الخاصة بجمیع 
قبل الجراحة، قد  ك الناقلة.اإلجراءات الجراحیة لشركة تأمین

طعة قتستكون مسؤوًال عن سداد أي مدفوعات مشتركة ومبالغ م
من  أي رصید غیر مشمول أو أي خدمات غیر خاضعة للتغطیة.

 .مسؤولیتك ھو منالتأمین  قبل
As a courtesy to our patients, we will bill all 
surgical procedures to your insurance carrier. 
You may be responsible, before surgery, for 
any co-payments and deductible amounts or 
any non-covered services. Any balance not 
covered by insurance is your responsibility. 

 
ممثلو حساب المرضى لدینا متاحون لمقابلتك قبل جدولة موعد 
الجراحة لمناقشة النفقات والتغطیة التأمینیة، باإلضافة إلى الرد 
على أي أسئلة تراودك بخصوص إجراءات سداد الفواتیر. 

االتصال على للوصول إلى أحد ممثلي حسابات المرضى، ُیرجى 
 .734.936.9449رقم 
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 Billing and Insuranceالفواتیر والتأمین 

 ةاللیلی اإلقامة أماكن 
Overnight Accommodations 

 
الفنادق للمرضى والزوار التابع ب اإلقامةبرنامج یمكن ل

ن أن یساعدك في تحدید مكان غرف الجامعة میتشیج
الفنادق وحجزھا. یشمل ھذا البرنامج العدید من سالسل 

بالقرب من الحرم الجامعي للنظام  وطنیةالفنادق ال
، وھو )Med Inn( مید أن الصحي، باإلضافة إلى فندق

 الطبي. مجمعغرفة یقع بحرم ال 30فندق مكون من 
The U-M Patient & Visitor Hotel 
Accommodations Program can assist you 
with locating and reserving hotel rooms. 
In addition to the Med Inn, a 30-room 
hotel on the medical campus, this 
program includes several national hotel 
chains near the Health System campus. 

 
أو  800.544.8684 الرقم علي اتصلز للحج

 التالي:  موقعالأو قم بزیارة  734.936.0135
www.med.umich.edu/hotels  سوف یقوم أحد .

أفراد طاقم العمل بأخذ معلومات االتصال الخاصة بك 
وتفضیالتك بخصوص الفنادق، ثم سیقوم بالحجز لك 

باإلضافة إلى معلومات عن الوصول الیھا  اتجاھاتوتقدیم 
 .ووسائل الراحة بھ الفندق

To make a reservation, call 
800.544.8684 or 734.936.0135 or visit 
www.med.umich.edu/hotels. A staff 
member will take your contact 
information and hotel preferences, and 
then make your reservations and 
provide you with directions as well as 
information about hotel amenities. 
 

 
 

 
 أسئلة حول الفاتورة الخاصة بك

QUESTIONS ABOUT YOUR BILL 
إذا كان لدیك أي أسئلة بخصوص الفاتورة الخاصة بك بعد 
الجراحة، فاتصل بأحد ممثلي خدمة العمالء التالیین في 

. لالستفسار عن تكالیف جانالنظام الصحي بجامعة میتشی
أو  800.914.8561الطبیب، اتصل على رقم 

، إذا كانت المكالمة محلیة). لالستفسار 734.647.5225(
غرفة العملیات أو الغرفة  رسومالمستشفى، مثل  رسومعن 
أو  800.992.9475المعمل، اتصل على رقم  رسومأو 

 ، إذا كانت المكالمة محلیة).734.936.6939(
If you have questions about your bill after 
surgery, contact the following U-M Health 
System customer service representatives. For 
physician charges, call 800.914.8561 (or 
734.647.5225, if local). For hospital charges, 
such as operating room, room charges, and 
laboratory fees, call 800.992.9475 (or 
734.936.6939), if local. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

) للمرضى المصابین بمثل حالتك تماًما. وقد تحتوي على UMHSن (اأو مواد تعلیمیة قام بتطویرھا النظام الصحي لجامعة میتشیج إخالء المسئولیة: تحتوي ھذه الوثیقة على معلومات و/
 تكالطبیة التي تحصل علیھا من مقدم رعایالستشارة . وھي ال تحل محل ااوال یتحمل مسؤولیتھ ابإنشائھمیتشیجان  لجامعة الصحي النظامروابط لمحتوى موجود على اإلنترنت لم یقم 

العالجیة.  تكالصحیة إذا كانت لدیك أي أسئلة حول ھذه الوثیقة أو حالتك أو خط تكمریض القیاسي. تحدث مع مقدم رعایالصحیة ألن تجربتك قد تختلف عن تلك الخاصة بال
Disclaimer: This document contains information and/or instructional materials developed by the University of Michigan 
Health System (UMHS) for the typical patient with your condition. It may include links to online content that was not 
created by UMHS and for which UMHS does not assume responsibility. It does not replace medical advice from your 
health care provider because your experience may differ from that of the typical patient. Talk to your health care 

provider if you have any questions about this document, your condition or your treatment plan . 
 Author: Kellogg Eye Centerالمؤلف  

 Translators: UMHS Interpreter Servicesالمترجمون  
University of Michigan Health Systemبرامج توعیة المرضى التي تقدمھا  ُمرخصة بموجب   Creative Commons Attribution-NonCommercial-

ShareAlike 3.0 Unported License :تمت آخر مراجعة في.Patient Education by University of Michigan Health System is licensed 
under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.  Last Revised: November 2014 
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 Maps and Phone Numbersاتف والخرائط وأرقام الھ
  

 ھامةالتف واھالأرقام 
Important Phone Numbers 

 
 كیلوج بمركز الدوامبعد ساعات  أو الطوارئ

Kellogg Emergency/After Hours 
734.936.6267 

 
 Kellogg Billing  كیلوج الفواتیر بمركز

734.936.9449 
 

 كیلوجمعلومات عامة عن مركز 
Kellogg General Information 

 Automated آلي
734.763.8122 

 
 كیلوجمعلومات عامة عن مركز 

Kellogg General Information 
 خدمة النزالءُممثل 

Guest Services Representative 
734.763.1415 

 
 كیلوجبمركز  الخارجیةالجراحة مرضى وحدة 

 Kellogg Outpatient Surgery Unit 
734.936.9316 
 fax  فاكس 734.763.6864

 كیلوجة بمركز یقبل العملیة الجراحالممرض المنسق 
Kellogg Preoperative Nurse Coordinator 

734.763.6141 
 
 

 Kellogg Pharmacy  كیلوج الصیدلیة بمركز
734.232.8224 

 
 

 نافواتیر النظام الصحي بجامعة میتشیج
U-M Health System Billing 

 Hospital Charges  المستشفى رسوم
 الخارجیة المكالمات 800.992.9475
                      long distance 
 local  ةالمحلی المكالمات 734.936.6939

 
 

 نافواتیر النظام الصحي بجامعة میتشیج
U-M Health System Billing 

 Physician Charges  الطبیب رسوم
 الخارجیة المكالمات 800.914.8561
                      long distance 
 local    المحلیة المكالمات 734.647.5225

 
 

 الخریطة الملحقة
Map Inset 

 
 

 للعیون دبلیو. كي. كیلوجمركز 
Kellogg Eye Center 

Kellogg Surgery Guide (Arabic) 
- 7 - 


	إجراء عملية جراحية بمركز كيلوج
	Surgery at Kellogg
	معلومات هامة قبل العملية الجراحية
	Important Preoperative Information
	التحضير للجراحة
	Preparing for Surgery
	لديك موعدًا بعيادة التقييم قبل العملية الجراحية التابعة لجامعة ميتشيجان* في:
	You have an appointment at the U-M Preoperative Evaluation Clinic* on:
	التاريخDate   ________________________ الوقت Time  __________________________

	في يوم الجراحة
	On the Day of Surgery
	Your surgery at Kellogg is on:
	التاريخDate   ________________________ الوقت Time  __________________________

	الصيدلية
	Pharmacy
	بعد الجراحة
	After Surgery
	المرضى التابعون لمنظمة الحفاظ على الصحة  (HMO)
	HMO PATIENTS
	في حال عدم وجود تأمين              NO INSURANCE
	الجراحة التجميلية                 COSMETIC SURGERY

	الفواتير والسداد والتأمين
	Billing, Payment, and Insurance
	Overnight Accommodations
	الطوارئ أو بعد ساعات الدوام بمركز كيلوج Kellogg Emergency/After Hours 734.936.6267
	فواتير النظام الصحي بجامعة ميتشيجان
	U-M Health System Billing
	رسوم الطبيب  Physician Charges


