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What is the Pre-admission Unit?
The Pre-admission Unit (PAU) is a special unit at AUBMC. 
At PAU, we fully prepare for your operation and aim to make your hospital stay shorter.

When should I come to the PAU?
• You should schedule your visit to the PAU as soon as your doctor fixes the date of your 

operation. Keep in mind that you should finalize all the preparations needed at least 
24 hours before the operation. 

• We are available Monday through Friday from 7:00 am to 3:30 pm except during holidays.

What are the items I need to 
bring with me to the PAU?
• Your admission form completed by your doctor 
• Your identification card
• Your insurance card
• A list of all the medications you are taking 
• Any other document your doctor might have given you or asked you to bring with you 

To settle any payment not covered by the insurance company, AUBMC accepts the 
following types of payment: credit cards, bank-certified cheques, or cash. 
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What happens during my visit 
to the PAU?
 
• Your whole visit might take one to two hours.
• When you arrive to the PAU, the PAU Patient Access Officer will arrange your admission 

papers and register you on the medical center information system.
• PAU nurses and doctors will prepare you for your operation:

• We will take notes about your medical history and examine you.  
Make sure to inform us about: 
 - All the medications you are taking (especially antiplatelets and anticoagulants 
such as Aspirin® or Plavix®)

 - Any history of allergy to foods and/or medications
 - Any cold or fever you had within the last few days 

• You will do some tests needed before your operation.  
These tests might include: 
 - Blood tests
 - Urine tests
 - Electrocardiogram (EKG)
 - X-rays
 - or any other test that you might need

• You will see an anesthesiologist to assess your condition and clear you for operation.
• You might see doctors with other specialties such as a cardiologist or endocrinologist 

depending on your case. 
• Check with the doctors if you need to stop any medication before the operation, 

especially anticoagulants and antiplatelets. Check with your doctor if you can take 
your morning pills (if you take any) on the day of the operation with a sip of water. 

In case of any change in your health condition between your PAU visit and the day of 
your operation or if you are unable to do the operation for any reason, please inform 
your doctor immediately.
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What happens on the day 
before my operation?
The PAU nurse will call you in the evening and tell you about the expected time of your 
operation and time of arrival to the PAU. The nurse will also review with you the main 
instructions before your operation and answer any question you might have.

How to prepare for 
my operation?
The night before your operation: 
• Have a light dinner. Stop eating, drinking, and smoking after midnight. Stop chewing 

gum or having a candy as well. This is very important for your safety. If you don't do so, 
your operation might be cancelled. 

The morning of your operation day:
• Take a shower, and wear casual and comfortable clothes.
• Brush your teeth, but do not swallow any water.
• Bring your personal essential items only, such as your hair brush, comb, toothpaste, 

toothbrush, robe, slippers, shaving kit, and shampoo.
• Leave all your valuables at home. The medical center does not assume responsibility 

for the loss or damage of personal property. 
• Remove all nail polish, jewelry, and makeup (including mascara and blush) before 

entering the Operating Room (OR). 
• We recommend that one person stays with you on your operation day.
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What happens on the 
day of my operation?
• If your operation is the first case on the OR schedule, you are expected to come at 

6:30 am to the medical center. You should present yourself directly to the One Day 
Surgery (ODS) unit. The ODS unit is located in the basement floor (B) of the main 
medical center building, near the OR.

• If your operation is not the first case on the OR schedule, you are expected to come to 
the PAU one to two hours before your operation. The PAU staff will accompany you to 
the ODS unit for further preparations by our medical and nursing staff. When you are 
called for your operation, the OR staff will transfer you to the OR.

• The Patient Access Officer will reserve your room in one of the inpatient nursing units 
in the main medical center building. 

What happens after my operation?
After your operation, the OR staff will take you to the post-anesthesia care unit (PACU), 
commonly known as Recovery Room. When you are fully awake and in a stable 
condition, your PACU nurse will transfer you to your room.

Where is the PAU located?
We are located on the first floor of Building 56. 
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For any questions or concerns, 
please visit us or call 01-350000 
ext. 6340. We are available 
Monday through Friday from 
7:00 am till 3:30 pm.
We are here to answer all 
your questions.

This educational material provides general information only.  It does not constitute 
medical advice. Consult your health care provider to determine whether the 
information applies to you.
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لطرح أي سؤال أو اإلستفسار، ال تتردد 
بزيارتنا أو اإلتصال بنا على الرقم التالي: 

350000-01، الرقم الداخلي 6340. 
نحن متواجدون خالل أيام األسبوع من 

الساعة السابعة صباحًا حتى الثالثة 
والنصف بعد الظهر، ونحن على أتم 

اإلستعداد لإلجابة على جميع أسئلتك.

يحتوي هذا المستند على معلومات عامة ال تشّكل نصائح طبية بأي شكل من األشكال. إستشر المسؤول عن 
رعايتك الصحية لمعرفة ما إذا كانت المعلومات الواردة هنا تنطبق عليك.
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ماذا يحدث يوم العملية؟
 

في حال كانت عمليتك هي األولى على جدول غرفة العمليات، ُيطلب منك الحضور إلى المركز الطبي عند 	 
 (B) الساعة السادسة والنصف صباحاً ومن ثم التوجه إلى قسم "جراحة اليوم الواحد" في الطابق السفلي

من المبنى الرئيسي للمركز الطبي، قرب غرفة العمليات. 
في حال لم تكن عمليتك األولى على الجدول، عندها ُيطلب منك القدوم إلى وحدة ما قبل الدخول قبل موعد 	 

عمليتك بساعة أو ساعتين. يرافقك فريق وحدة ما قبل الدخول إلى قسم "جراحة اليوم الواحد" للمزيد من 
التحضيرات على يد الفريقين الطبي والتمريضي. عند استدعائك إلى العملية، ينقلك الفريق المختص إلى 

غرفة العمليات. 
يحجز لك موظف مكتب الدخول غرفة في أحد أقسام المرضى في المبنى الرئيسي للمركز الطبي. 	 

ماذا يحدث بعد العملية؟ 
بعد عمليتك، يصطحبك فريق غرفة العمليات إلى قسم العناية ما بعد التخدير المعروفة بغرفة اإلنعاش. عند 

استيقاظك بشكل كامل وعند استقرار حالتك، ينقلك الممرض إلى غرفتك. 

أين تقع وحدة مـا قبل الدخول؟
تتواجد الوحدة في المبنى رقم 56، في الطابق األول.
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ماذا يحدث فـي اليوم 
 السابق لعمليتي؟

يتصل بك ممرض من وحدة ما قبل الدخول عشيّة عمليتك إلخبارك عن الوقت المتوّقع للعملية ووقت الحضور إلى 
الوحدة. كما يستعرض معك التعليمات الرئيسية الالزمة قبل العملية، ويجيب على أي سؤال قد ترغب في طرحه.

كيف أحضر لعمليتي؟
الليلة السابقة للعملية:

تناول عشاءاً خفيفاً. توقف عن األكل والشرب والتدخين بعد منتصف الليل. وتوقف حتى عن تناول العلكة او 	 
الحلوى. هذا مهم جداً لسالمتك، فإن لم تلتزم بالتوقيت المناسب قد يتم إلغاء العملية.

صباح يوم العملية:
إستحم وارتِد ثياباً عادية ومريحة.	 
بإمكانك تنظيف أسنانك لكن إحرص على عدم إبتالع الماء. 	 
أحضر معك أغراضك الضرورية، كفرشاة الشعر، والمشط، ومعجون األسنان، وفرشاة األسنان، وقميص 	 

النوم، وُخّفين، وعّدة الحالقة، والشامبو. 
الرجاء إبقاء أغراضك الثمينة في المنزل، فالمركز الطبي ال يتحمل أي مسؤولية في حال فقدان أو تضرر 	 

ممتلكاتك الشخصية. 
يجب إزالة جميع المجوهرات والماكياج )حتى الماسكارا والبالش( وطالء األظافر قبل الدخول إلى      	 

غرفة العمليات. 
ننصح ببقاء شخص واحد معك خالل يوم العملية. 	 
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  ماذا يحدث خالل زيارتي
 إلى وحدة ما قبل الدخول؟

قد تدوم زيارتك ساعة أو ساعتين.	 
لدى وصولك إلى وحدة ما قبل الدخول، يتولّى موّظف مكتب الدخول إتمام األوراق الالزمة ويقوم بتسجيلك 	 

في نظام المعلومات الخاص بالمركز الطبي.
يقوم الممرضون واألطباء في وحدة ما قبل الدخول بالتحضيرات الالزمة لعمليتك الجراحية: 	 

نتولى فحصك والتدقيق في تاريخك الصحي. إحرص على إطالعنا على المعلومات التالية: 	 
جميع األدوية التي تتناولها (وبخاصة األدوية المسيلة للدم، كاألسبيرين ®Aspirin أو          -

 (Plavix® البالفيكس
أي حاالت حساسية على األطعمة و/أو األدوية  -
إذا ما كنت عانيت من الزكام أو الحمى في األيام األخيرة -
تخضع لبعض الفحوصات الالزمة قبل العملية. وقد تشمل التالي:	 

فحوصات الدم -
فحوصات البول -
- (EKG( التخطيط الكهربائي للقلب
- (X-ray) األشعة السينية
أي فحص آخر قد تتطلّبه حالتك الصحية -

تلتقي طبيب التخدير ليقوم بفحصك وتقييم حالتك وتجهيزك للعملية.	 
قد تلتقي أطباء آخرين من ذوي اإلختصاصات األخرى، كطبيب القلب أو طبيب الغدد الصماء، بحسب ما 	 

تقتضيه حالتك.
إسأل طبيبك ما إذا كنت بحاجة إلى إيقاف أي دواء قبل العملية، خاصة األدوية المسيلة للدم. كما تحقق 	 

إذا بإمكانك أخذ أدوية الصباح )إذا كنت تأخذ أي منها( مع القليل من الماء.  

في حال طرأ أي تغّير في وضعك الصحي في الفترة الفاصلة بين زيارتك وحدة ما قبل الدخول 
ويوم عمليتك أو إذا كنت غير قادراً على إجراء العملية ألي سبب من األسباب، الرجاء إطالع 

طبيبك فوراً.
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 مـا هي وحدة مـا قبل
 الدخول إلى المركز الطبي؟

تشّكل وحدة ما قبل الدخول قسماً خاصاً في المركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت، حيث تتم 
التحضيرات الكاملة والالزمة لعمليتك الجراحية، وحيث نسعى لجعل فترة مكوثك في المركز الطبي أقصر. 

مـتى يجب الـحضور إلى وحدة مـا 
قبل الدخول؟

يجب الحضور إلى وحدة ما قبل الدخول في أقرب وقت ممكن بعد أن يحدد طبيبك موعد العملية. الرجاء 	 
األخذ في عين اإلعتبار أنه يجب إنهاء جميع التحضيرات على األقل 24 ساعة قبل العملية. 

 نفتح أبوابنا من اإلثنين إلى الجمعة، من السابعة صباحاً حتى الثالثة والنصف بعد الظهر، باستثناء 	 
أيام األعياد. 

مـا المستندات المطلوب إحضارها 
إلى وحدة مـا قبل الدخول؟

إستمارة الدخول بعد أن يمألها طبيبك	 
بطاقة الهوية	 
بطاقة التأمين	 
الئحة بجميع األدوية التي تتناولها	 
أي مستند آخر قد يكون طبيبك أعطاك إياه أو طلب منك إحضاره	 

لدفع أي مبلغ لم تتم تغطيته من قبل شركة التأمين، إن وسائل الدفع المقبولة في المركز الطبي في 
الجامعة االميركية في بيروت هي: الدفع بواسطة بطاقة اإلئتمان، أو شيك مصدق من البنك، أو الدفع نقداً.
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