
 

  

Quy Định Đối Với 
Khách Thăm 
và Thông Tin 

về Trải Nghiệm 
Phẫu Thuật của bạn 

  
  

TRUNG TÂM Y TẾ UC DAVIS  
PHÒNG CHỜ KHOA PHẪU THUẬT  

 

Phòng Chơ ̀ Khoa Phẫu Thuật UCDMC: 

916-703-6450 

Bê ̣nh Viê ̣n Chi ́nh UCDMC: 

916-734-2011   

 

Số Ca Phẫu Thuật 
• Mỗi bệnh nhân đều được cấp một 

Số Hồ Sơ Bệnh Án Phẫu Thuật riêng 
biệt vào lúc đăng ký. 

• Con số riêng biệt này sẽ giúp gia 
đình/bạn bè theo dõi tiến triển của 
bệnh nhân bằng mã màu trên bảng 
báo bệnh trạng. 

• Màn hình Bảng Báo Tình Trạng 
Bệnh Nhân được đặt trong Phòng 
Chờ gần quầy lễ tân và giữa phòng 
chờ. 

• Các màn hình báo tình trạng bệnh 
nhân đều được truyền dòng trực 
tiếp và cập nhật liên tục. 
 

1234 Đang ở Bệnh Viện 
1234 Đang ở Tiền Phẫu 

1234 Bệnh Nhân ở Phòng Mổ 

1234 Phẫu Thuật Sắp Xong 

1234 Đang ở Hồi Sức 

1234 Đang ở Hồi Sức,  
          Đang Đợi Giường 

 
Số Ca Phẫu Thuật Riêng Biệt của Bạn là 

_________________ 
 
* Vì tính chất ngành nghề chúng tôi, 
trong một ngày làm việc không thể 
nào tránh khỏi những sự chậm trễ. 
Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đưa 
những thông tin cập nhật cho bạn 
biết.  
Chúng tôi xin cám ơn sự cảm thông và 
sự kiên nhẫn của bạn về vấn đề này. 

  

Thông Tin về Chỗ Trọ Địa Phương  

Có chỗ nếu được nhân viên UCDMC giới thiệu  

• Nhà Nghỉ Gia Đình Kiwanis là nhà trọ ngắn hạn 
tính giá tượng trưng cho mỗi đêm dành cho gia 
đình các bệnh nhân mắc bệnh hoặc bị thương 
tích nghiêm trọng. Với điều kiện còn phòng 
trống. 

• Nhà Nghỉ Ronald McDonald cung cấp một nơi 
tĩnh dưỡng sau khi viếng phòng bệnh với giá 
tượng trưng cho các phụ huynh và thành viên 
gia đình của các trẻ em (từ 18 tuổi trở xuống) 
mắc bệnh hoặc bị thương tích nghiêm trọng.  

Các Nhà Trọ Thuộc Khuôn Viên UCDMC khác: 

• Med Park Inn  916-455-4000 

• Courtyard Marriot 916-455-6800 

Kết Nối Wi-Fi Miễn Phí  

• Bật tính năng Wi-Fi của thiết bị lên để dò sóng, 
hãy lựa chọn “UCHS-GUEST”. 

• Màn hình đăng nhập sẽ xuất hiện – Nhấp chuột 
vào “Accept” để chấp nhận các điều khoản sử 
dụng.  

• Trong vài phút, một trình duyệt mới sẽ hiện lên 
trên màn hình. 

• Kết nối vào Wi-Fi không phải tự động. Bạn sẽ 
cần lập lại quy trình này mỗi khi mở thiết bị.  

Có Thêm Thông Tin Nữa  

• Nếu bạn có thêm những câu hỏi về chỗ đậu xe, 
bản đồ, chỗ trọ, cách chỉ đường đến các tiệm 
thuốc, cửa hàng/tiệm bán thức ăn địa phương 
v.v., xin vui lòng hỏi nhân viên Lễ Tân Khoa 
Phẫu Thuật.  

• Giờ mở cửa của các dịch vụ tiện nghi của bệnh 
viện đã được niêm yết trong Phòng Chờ 
Pavilion để tiện cho bạn tham khảo.  

  

gkurtz
Stamp



  Phòng Lễ Tân Khoa Phẫu Thuật: 
Đăng Ký Bệnh Nhân 
• Nhận Phiếu Đậu Xe: mỗi bệnh nhân được nhận 

một phiếu đậu xe chỉ có hiệu lực vào ngày phẫu 
thuật, chỉ được đi ra một lần. 

• Số Ca Phẫu Thuật: sẽ được cấp vào lúc đăng ký 
để hỗ trợ trong việc theo dõi bệnh nhân trong 
ngày.  

Tiền Phẫu (Trước Khi Phẫu Thuật) 
• Một nhân viên Tiền Phẫu sẽ đưa bệnh nhân từ 

phòng chờ đến phòng tiền phẫu. Quá trình tiền 
phẫu sẽ mất khoảng 45 phút.  

• Hai người có thể vào thăm sau khi quy trình 
tiền phẫu đã được hoàn tất. Người nhà/bạn bè 
phải được nhân viên tháp tùng khi lui tới phòng 
Tiền Phẫu. 

• Đồ dùng cá nhân của bệnh nhân sẽ được trao 
cho người nhà/bạn bè để giữ trong ngày hôm 
đó.  

Trong Phòng Phẫu Thuật (Trong Lúc 
Phẫu Thuật) 

• Khi sử dụng Số Ca Phẫu Thuật nhận được lúc 
đăng ký, bạn có thể theo dõi tiến triển bệnh lý 
của người thân mình.  

• Xin vui lòng thông báo quầy Lễ Tân mỗi khi rời 
khỏi Phòng Chờ trong một khoảng thời gian dài 
để chúng tôi có thể cập nhật cho bác sĩ giải 
phẫu biết bạn đang ở đâu. 

Hậu Phẫu (Sau Khi Phẫu Thuật) 

• Bác sĩ giải phẫu sẽ ra để nói chuyện với bạn sau 
khi thực hiện xong phẫu thuật.  

• Vào lúc này, chúng tôi yêu cầu bạn có mặt trong 
phòng chờ. Do tính chất lịch hẹn phẫu thuật 
của bác sĩ, họ có thể không có thời gian để đợi 
bạn trở lại.   

• Y tá phòng hồi sức yêu cầu chờ tối thiểu một 
giờ sau khi bệnh nhân đã được đưa đến phòng 
hồi sức mới đượci vào thăm.  

• Thời gian chờ đợi trước khi được phép thăm 
bệnh có thể thay đổi và nới rộng hơn một giờ 
đồng hồ tùy theo nhu cầu của bệnh nhân sau 
khi phẫu thuật.    

Chính Sách Thăm Bệnh  
• Luật pháp quy định chúng tôi phải bảo vệ Quyền 

Riêng Tư và giữ An Ninh cho tất các bệnh nhân – vì lý 
do đó, đôi lúc chúng tôi có thể cần phải giới hạn 
khách thăm bệnh tại trong và ngoài khu vực Tiền 
Phẫu hoặc Hậu Phẫu.  

• Quy định thăm bệnh là do y tá tùy ý quyết định.  
• Tất cả khách thăm đều phải được tháp tùng lúc ra 

vào khu vực Tiền Phẫu và Hậu Phẫu.  
• Nếu không có ai tháp tùng xin vui lòng đừng tự tiện 

đi theo nhân viên chúng tôi vào khu vực Tiền Phẫu 
hoặc Hậu Phẫu. 

• Trẻ em dưới 14 tuổi không được phép thăm bệnh vì 
lý do sức khỏe và an toàn.  

• Mỗi lúc chỉ được hai khách thăm bên cạnh giường 
bệnh. 

• Xin vui lòng sử dụng bọt biển có cồn hoặc rửa tay 
trước và sau khi thăm bệnh. 

• Trong phòng Hậu Phẫu, thăm bệnh được giới hạn 10 
phút mỗi giờ cho đến lúc bệnh nhân chuẩn bị để 
được vận chuyển/xuất viện.  

• Không được phép mang đồ ăn, thức uống, và hoa 
đến cạnh giường bệnh. Có thể đặt những thứ này ở 
khu vực chỗ ngồi của phòng chờ. Làm ơn đừng mang 
bóng bay bằng cao su.  

• Không được phép sử dụng điện thoại di động cạnh 
giường người bệnh.  

• Xin vui lòng ở lại cạnh giường bệnh.  Nếu bạn muốn 
ra về, xin vui lòng nhờ nhân viên tháp tùng bạn ra 
khỏi đơn vị bệnh viện.  

Nguyên Tắc Hướng Dẫn cho Phòng Chờ 
• Âm lượng tivi đã được vô hiệu hoá để đảm bảo 

những người nhà bệnh nhân có thể chờ đợi trong một 
môi trường yên tĩnh.   

• Không được phép bỏ mặc trẻ em trong phòng chờ 
hoặc với nhân viên bệnh viện.  

• Xin vui lòng báo lễ tân lúc ra vào mỗi khi bạn bỏ đi 
trong một khoảng thời gian dài.  

• Xin để các đồ nội thất ở nguyên chỗ của nó do yêu 
cầu của giám đốc sở cứu hỏa và vì sự an toàn của bạn. 

• Xin vui lòng đối xử lịch sự với những người xung 
quanh. Hãy ra ngoài hành lang khi cần sử dụng điện 
thoại di động và đeo ống nghe lúc sử dụng thiết bị 
điện tử. 

• Nhân viên bệnh viện không có trách nhiêm trông coi 
những đồ dùng cá nhân kể cả những đồ của bệnh 
nhân. 

Đồ Ăn/Thức Uống Trong Phòng Chờ 
Khoa Phẫu Thuật 
• Để tôn trọng các bệnh nhân đang chờ phẫu thuật, 

không ai được phép mang thức ăn vào Khu Vực Chỗ 
Ngồi của Phòng Chờ Khoa Phẫu Thuật.  

• Quán Cà Phê Bệnh Viện nằm ở tầng trệt có bán đồ 
ăn và thức uống.   

• Xin vui lòng bỏ rác thải và rác tái sinh vào thùng 
thích hợp được đặt tại khắp Phòng Chờ. 

ĐẬU XE  
• Một phiếu đậu xe trong cấu trúc bãi đậu xe sẽ được 

cấp một lần và phiếu sẽ chỉ có hiệu lực cho ngày 
phẫu thuật. Người có phiếu chỉ trả $2.00 để ra khỏi 
cấu trúc bãi đậu xe (phí có thể thay đổi).   

• Phiếu này có thể sử dụng để đi ra một lần. Sau khi 
phiếu đã được sử dụng, mỗi khách thăm sẽ phải trả 
phí $2/giờ (phí có thể thay đổi). Nếu phiếu bị đánh 
mất hoặc bị thất lạc, sẽ không được cấp lại phiếu 
khác.   

• Xin vui lòng cầm phiếu đậu xe và tấm vé màu trắng 
đến trạm gác/người gác bãi đậu xe trước khi đi ra 
xe của mình. Trạm gác bãi đậu xe nằm ở tầng một 
của cấu trúc bãi đậu xe.   

 

 

 

 

• Không có người gác ở cổng ra.  
• Phiếu đậu xe không sử dụng được cho đồng hồ đậu 

xe. Phía trước bệnh viện có đồng hồ đậu xe. Sau khi 
trả tiền xong, hãy đặt giấy biên nhận trên mặt bảng 
điều khiển xe hơi. Xin vui lòng để ý thời hạn đậu xe, 
bạn có thể bị phạt.   

• Nếu bạn có thẻ hoặc biển số xe của người mất năng 
lực, bạn sẽ không phải trả tiền. Bạn có thể đậu xe ở 
bất kỳ những chỗ nào đã được kẻ sẵn hoặc không 
được kẻ sẵn. Điều này kể cả bên trong cấu trúc bãi 
đậu xe hoặc phía trước bệnh viện trong bãi đậu xe 
có đồng hồ.  
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	916-703-6450
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