HƯỚNG DẪN DÀNH CHO BỆNH NHÂN
NHẬN CẤY GHÉP

GAN

HÃY LIÊN HỆ VỚI VIỆN CẤY GHÉP TRONG GIỜ LÀM VIỆC
Thêm thuốc thông thường, bao gồm
thuốc giảm đau. Thuốc gây mê không
thể được thêm ngoài giờ làm việc
hành chính.
Cần phải có giấy ủy quyền trước
Kiểm tra các buổi hẹn tới hoặc các buổi
làm hẹn lại
Yêu cầu xem kết quả xét nghiệm
Yêu cầu xem điểm MELD
Yêu cầu kết quả xét nghiệm gửi thẳng đến
bác sĩ gia đình

CÁC ĐỀ XUẤT KHÁC:
Vui lòng nhấc máy trả lời điện thoại nếu
bạn cần nhắn tin cho người điều phối trực
ca
Nếu bạn là bệnh nhân của BIDMC, hoặc
trong khoa Cấp Cứu, đội ngũ bác sĩ có mặt
tại bệnh viện sẽ có trách nhiệm chăm sóc
cho bạn.
Lưu ý là khi văn phòng đóng cửa vào các
buổi tối trong tuần, ngày cuối tuần, ngày
nghĩ, chúng tôi không thể gửi và nhận fax.

Các câu hỏi liên quan đến tế bào
Yêu cầu thông tin chích ngừa thông
thường
Yêu cầu làm mới đơn xét nghiệm

CẦN LÂM SÀN KHẨN CẤP HOẶC CẤP CỨU
HÃY LIÊN HỆ VỚI VIỆN CẤY GHÉP KHI VĂN PHÒNG ĐÓNG CỬA
Hãy gọi số 617-632-9700 nếu bạn có những triệu chứng sau.
Dịch vụ tự trả lời sẽ nhắn tin cho người điều phối ghép đang trực ca
Sốt cao trên 101 độ
Đau thắt bụng, ói mửa, hoặc tiêu chảy; không có khả năng uống thuốc cấy
ghép
Bị táo bón kèm theo đau bụng
Xung quanh vết thương có mùa đỏ, sưng to và càng ngày càng đau
Máu hay chất dịch chảy ra từ vết thương
Đi tiểu đau, rát, đi nhiều lần hoặc đi gấp
Tăng cân 3 pound trong vòng 2 ngày
Triệu chứng giống cảm cúm: ớn lạnh, đau cơ và đầu
Lượng đường trên 400
Đau ở vùng xung quanh thận
Nước tiểu có màu trà hoặc đậm
Phân có màu sáng hoặc có màu giống như đất sét
Mắt vàng hoặc da vàng
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