Transjugular Intrahepatic Portosystemic Shunt (TIPS) – Vietnamese
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Khoa Quang Tuyến/Rọi Hình

Thông Cửa Chủ
Trong Gan Qua Tĩnh
Mạch Cảnh (TIPS)
Giới thiệu về cách làm
Tài liệu này giải thích về
việc thông cửa chủ trong
gan qua tĩnh mạch cảnh
và những diễn tiến khi
quý vị cần thực hiện bằng
phương pháp này.

TIPS nghĩa là gì?
TIPS là chữ viết tắt của transjugular intrahepatic portosystemic shunt
(thông cửa chủ trong gan qua tĩnh mạch cảnh):

•
•
•
•

Transjugular – thông qua tĩnh mạch cảnh ở cổ
Intrahepatic – bên trong gan
Portosystemic – nối từ tĩnh mạch cửa qua tĩnh mạch gan
(Tĩnh mạch cửa đưa máu vào gan. Tĩnh mạch gan rút máu ra khỏi
gan.)
Shunt (Ống Thông) – là ống bằng kim loại có lưới bọc giúp điều
chỉnh dòng máu chảy từ hệ thống này qua hệ thống khác trong cơ
thể

Tại sao tôi cần phải làm TIPS?
Thông thường, máu chảy từ ruột và lá lách qua tĩnh mạch cửa để vào
gan. Gan khỏe mạnh sẽ thanh lọc các tế bào máu và hấp thụ chất dinh
dưỡng từ ruột (xem hình bên trái trang 2). Sau đó máu được lọc qua
mô gan và chảy vào tĩnh mạch gan và tiếp theo chảy về tim.
Quý vị bị vấn đề về gan do đó gây tăng áp tĩnh mạch cửa. Tình trạng
này làm tăng huyết áp trên mạng lưới tĩnh mạch đưa máu ra khỏi bao
tử, thực quản, lá lách, và ruột của quý vị. Nguyên nhân phổ biến nhất
gây ra vấn đề này là chứng xơ gan, do gan của quý vị bị chai đi vì lan
rộng.
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Bên trái là hình của lá gan khỏe mạnh. Bên phải là hình của lá gan đã được đặt ống thông.
Tình trạng tăng áp tĩnh mạch cửa gây ra 2 vấn đề chính:
Xuất Huyết Do Giãn Tĩnh Mạch
Áp lực cao ở các tĩnh mạch trong gan có thể làm cho dòng máu trong tĩnh
mạch cửa chảy ngược lại. Khi đó máu sẽ phải rút qua những đường khác
gọi là giãn tĩnh mạch. Khi có quá nhiều máu chảy qua các tĩnh mạch, những
mạch máu này sẽ bị suy yếu. Điều này có thể gây xuất huyết trầm trọng.
Trướng Bụng
Trướng bụng là tình trạng chất dịch bị tích tụ ở bụng. Tình trạng này có thể
xảy ra do nhiều nguyên nhân khác nhau.

TIPS có thể chữa khỏi được những vấn đề này hay
không?
Làm TIPS chỉ có thể giúp kiểm soát những vấn đề này mà thôi. Nó không
giúp cho sự hoạt động của gan làm việc tốt hơn. Ống thông tạo một lối đi
mới từ tĩnh mạch cửa đến tĩnh mạch gan để giữ cho máu không tích tụ lại
trong gan (xem hình trên, bên phải).
Phương pháp này cũng có thể giúp cải thiện những vấn đề khác nữa. Bác sĩ
của quý vị sẽ nói cho quý vị biết phương pháp điều trị này có thể giúp ích
cho quý vị thế nào.
Cách duy nhất để chữa trị lâu dài chứng tăng áp tĩnh mạch cửa là ghép gan.
Nếu bác sĩ của quý vị đã cho biết là việc ghép gan có thể giúp ích cho quý vị,
quý vị vẫn có thể làm TIPS và ghép gan sau.
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TIPS được thực hiện như thế nào?
TIPS được thực hiện bởi một bác sĩ chuyên khoa về quang tuyến, là bác
sĩ chuyên môn về phương pháp chữa bệnh bằng quang tuyến X hoặc
những kỹ thuật rọi hình khác. Trọn thời gian điều trị thường kéo dài
khoảng từ 2 đến 3 tiếng, nhưng cũng có thể lâu đến 5 hoặc 6 tiếng. Quý
vị sẽ được truyền thuốc mê, có nghĩa là quý vị sẽ ngủ hẳn. Quý vị sẽ có
ống thở để trợ thở.
Bác sĩ sẽ xem xét các tĩnh mạch của quý vị qua tĩnh mạch cảnh lớn ở cổ
quý vị. Tại đó, bác sĩ sẽ dùng dây và ống thông (ống nhựa nhỏ) luồn vào
tĩnh mạch gan của quý vị. Sau đó, bác sĩ sẽ làm một lối thông xuyên qua
mô gan đến tĩnh mạch cửa của quý vị.
Một cầu nối (xem hình bên dưới) sẽ được đặt vào để giữ cho lối thông
này mở ra. Máu sẽ chảy trực tiếp từ hệ thống cửa vào thẳng tĩnh mạch
chủ (tĩnh mạch lớn chịu trách nhiệm rút máu từ phần thân trên và thân
dưới, và đưa máu vào tâm nhĩ (khoang) bên phải của tim). Làm như vậy
sẽ giúp giảm được tình trạng tăng áp tĩnh mạch cửa.

Cầu nối
Sau khi làm xong, chúng tôi sẽ giúp quý vị tỉnh lại. Trên cổ của quý vị sẽ
có một vết thẹo dài khoảng ½ inch.
Quý vị sẽ cảm thấy buồn ngủ trong cả ngày hôm đó, nhưng qua ngày
hôm sau quý vị sẽ cảm thấy bình thường. Sau đó, quý vị có thể hoạt động
bình thường trở lại.

Sau khi làm TIPS thì sẽ thế nào?
Ống thông có thể đặt cho khoảng 90% bệnh nhân (90 trong 100 người).
Có một số người (10%, hay 10 trong 100 người), phương pháp đặt ống
thông không thể thích hợp cho họ.
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Nếu bác sĩ của quý vị đã đặt ống thông cho quý vị và quý vị đã từng bị:

•

Xuất huyết do giãn tĩnh mạch, thì có từ 80 đến 90% cơ hội là quý vị sẽ không
còn bị xuất huyết do giãn tĩnh mạch nữa.

•

Trướng bụng, có khoảng 65% cơ hội chất dịch trong bụng của quý vị sẽ chảy đi
hết hoặc sẽ giảm bớt trong khoảng 1 tháng.

Từ từ theo thời gian, cơ thể của quý vị sẽ tạo ra mô thẹo chung quanh ống thông.
Trường hợp này có thể làm ống thông bị nghẹt một phần (hay trong trường hợp
rất hiếm, bị nghẹt hẳn). Vì vấn đề này, do đó thỉnh thoảng quý vị cần được khám
nghiệm siêu âm để bảo đảm ống thông vẫn hoạt động tốt.
Nếu ống thông không còn hoạt động tốt, quý vị có thể cần phải giải phẫu 1 lần hay
nhiều lần để chữa lại. Những lần giải phẫu này ít phức tạp và ít rủi ro hơn lúc làm
TIPS lần đầu. Chỉ cần dùng thuốc tê nhẹ cho quý vị để thực hiện những lần giải
phẫu này, không cần phải gây mê hoàn toàn.

Có những rủi ro nào sẽ xảy ra hay không?
Hầu hết mọi người đều khỏe mạnh sau khi làm TIPS. Khoảng ⅓ số bệnh nhân
(33 trong 100 người) được đặt ống thông bị suy não mới phát bệnh hoặc bị nặng
thêm (bị lẫn lộn ở mức nhẹ, khó chú tâm, hoặc thay đổi chu kỳ ngủ-thức). Trong
hầu hết các trường hợp, những triệu chứng này có thể điều trị bằng thuốc.
Nhưng, phương pháp TIPS là trường hợp giải phẫu y khoa quan trọng. Khoảng từ
5 đến 10% số bệnh nhân (5 đến 10 trong 100 người) bị biến chứng nghiêm trọng.
Những biến chứng này có thể bao gồm:

•
•
•

Xuất huyết trong bụng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng
Bị nhiễm trùng nặng
Bệnh gan bị nặng hơn nhiều

Trong vài ngày đầu, tỷ lệ tử vong do việc giải phẫu là khoảng 1% (1 trong 100 bệnh
nhân bị tử vong do làm TIPS). Và, tỷ lệ tử vong trong vài tháng đầu sau khi giải
phẫu có thể cao hơn nhiều.
Bác sĩ của quý vị sẽ cho quý vị biết về những sự rủi ro trước khi thực hiện phương
pháp chữa trị này. Hãy chắc chắn rằng tất cả những thắc mắc và lo ngại của quý vị
đều đã được giải đáp.

Trước Khi Đặt Ống Thông

•

Quý vị sẽ cần thảo luận với bác sĩ về thuốc mê trước khi thực hiện việc này, tại
bệnh viện hoặc ở y viện, trước khi làm TIPS. Chúng tôi sẽ sắp xếp buổi hẹn này
cho quý vị.

•

Nếu quý vị là bệnh nhân ngoại trú, thì y tá phối hợp sẽ gọi cho quý vị vào buổi
chiều trước khi đặt ống thông. Nếu ngày đặt ống thông của quý vị là ngày thứ
Hai, thì y tá sẽ gọi cho quý vị vào ngày thứ Sáu của tuần trước đó. Y tá sẽ cho
quý vị biết những hướng dẫn quan trọng và giải đáp mọi thắc mắc của quý vị.
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•

Nếu quý vị không hiểu tiếng Anh đủ để hiểu những hướng dẫn này hoặc
những chi tiết của việc đặt ống thông, xin hãy cho chúng tôi biết càng
sớm càng tốt. Chúng tôi sẽ sắp xếp có thông dịch viên của bệnh viện
để giúp quý vị. Người thân trong gia đình hoặc bạn bè không được
thông dịch cho quý vị.

•

Nếu trước đây quý vị đã từng bị dị ứng hay có phản ứng không tốt với
chất cản quang (thuốc màu để chụp quang tuyến X), hãy gọi cho y tá
phối hợp của chúng tôi (xem số điện thoại ở trang cuối). Quý vị có thể
phải cần dùng thuốc chống dị ứng này trước khi đặt ống thông.

•

Nếu thận của quý vị không hoạt động bình thường và chúng tôi cần phải
truyền thuốc màu để chụp quang tuyến X vào mạch máu của quý vị,
chúng tôi sẽ cho quý vị toa mua thuốc để dùng trước và sau khi đặt ống
thông nhằm bảo vệ thận của quý vị.

•

Nếu quý vị đang dùng bất cứ loại thuốc loãng máu nào (như Coumadin,
Lovenox, Fragmin, hoặc Plavix), quý vị có thể cần phải ngưng dùng
thuốc đó trong từ 3 đến 9 ngày trước khi đặt ống thông. Quý vị sẽ được
chỉ dẫn về việc này.

•

Nếu quý vị bị bệnh tiểu đường và phải dùng insulin hoặc metformin
(Glucophage), quý vị sẽ được chỉ dẫn về việc giữ nguyên hoặc điều
chỉnh liều lượng thuốc trong ngày đặt ống thông cho quý vị.

Vào Ngày Trước Khi Đặt Ống Thông
Quý vị phải tuân theo đúng những hướng dẫn này trước khi đặt ống thông:

•

Vào ngày trước khi đặt ống thông, quý vị có thể ăn uống bình thường.
Uống thật nhiều nước.

•

Bắt đầu từ 6 tiếng trước khi đặt ống, quý vị chỉ được uống những loại
nước trong (những loại nước mà quý vị có thể nhìn qua được, thí dụ như
nước lọc, Sprite, nước cranberry, nước trà pha loãng).

•

Bắt đầu từ 2 tiếng trước khi đặt ống thông:
- Không được ăn uống gì bằng miệng.
- Nếu quý vị cần phải uống thuốc, thì chỉ uống với một ngụm nước.
- Không được uống vitamin hoặc những loại thuốc bổ khác. Vì chúng
có thể làm cho bụng khó chịu khi đang đói.

Vào Ngày Đặt Ống Thông

•

Uống tất cả những thuốc bình thường của quý vị vào ngày đặt ống
thông. Đừng bỏ loại thuốc nào trừ khi bác sĩ hoặc y tá nói quý vị làm
vậy.

•

Đem theo danh sách tất cả những loại thuốc quý vị đang uống.
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•

Nếu việc đặt ống thông cho quý vị phải hoãn lại, thông thường đó là vì
chúng tôi cần phải chữa trị cho người khác gặp phải những vấn đề bất
ngờ và khẩn cấp. Cám ơn sự kiên nhẫn của quý vị nếu có trường hợp
này xảy ra.

•

Trừ khi quý vị được chỉ dẫn theo cách khác:
- Nếu quý vị là bệnh nhân của Trung Tâm Y Khoa Trường
University of Washington (UWMC), xin làm thủ tục Nhập Viện ở
tầng 3 (tầng chính) của bệnh viện. Chỗ làm thủ tục Nhập Viện nằm
ở bên phải và phía sau Bàn Thông Tin ở lobby.
- Nếu quý vị là bệnh nhân của Trung Tâm Y Khoa Harborview
(HMC), xin làm thủ tục nhập viện tại Khu Lưu Động (Ambulatory
Procedure Area-APA) ở tầng 8 của Maleng Building.

•

Người phụ tá y khoa sẽ đưa áo choàng của bệnh viện cho quý vị mặc
vào và một cái bao để đựng đồ đạc của quý vị. Quý vị có thể đi vệ sinh
vào lúc đó.

•

Ống truyền tĩnh mạch (IV) sẽ bắt đầu được đặt vào. Quý vị sẽ được
truyền nước và thuốc qua ống IV này.

•

Bác sĩ chuyên khoa về quang tuyến sẽ giải thích cho quý vị biết về
cách đặt ống thông sẽ như thế nào và yêu cầu quý vị ký tên vào đơn
ưng thuận nếu quý vị chưa ký. Quý vị có thể hỏi những thắc mắc của
mình vào lúc đó.

•

Sau đó quý vị sẽ được chuyên viên gây mê làm cho ngủ. Người này sẽ
theo dõi quý vị trong suốt thời gian đặt ống thông và trong lúc quý vị
hồi sức sau khi gây mê.

Sau Khi Đặt Ống Thông

•

Sau khi tỉnh dậy, quý vị sẽ có thể uống nước và sau đó là ăn những
thức ăn đặc.

•

Quý vị sẽ ở lại qua đêm trong bệnh viện. Chúng tôi sẽ theo dõi quý vị
liên tục để đề phòng có dấu hiệu bị xuất huyết hoặc nhiễm trùng.

•

Hầu hết mọi bệnh nhân đều về nhà vào ngày hôm sau. Không cần phải
chờ bình phục thêm.

Khi Quý Vị Về Nhà

•

Quý vị có thể tiếp tục uống thuốc bình thường trở lại. Chỉ dùng những
thuốc đã được bác sĩ cho toa hoặc chấp thuận.

•

Quý vị sẽ được sắp xếp hẹn để siêu âm bụng khoảng 1 tuần sau khi đặt
ống thông. Nhớ giữ buổi hẹn này.
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Có Thắc Mắc?
Những thắc mắc của quý
vị rất quan trọng. Hãy gọi
cho bác sĩ hoặc nơi chăm
sóc sức khỏe của quý vị
nếu quý vị có điều gì thắc
mắc hoặc lo ngại. Nhân
viên của phòng khám
bệnh UWMC luôn sẵn
sàng giúp đỡ quý vị.
Khoa Quang Tuyến/Rọi
Hình: 206-598-6200

Khi Nào Thì Cần Phải Gọi Điện Thoại
Hãy gọi cho chúng tôi ngay nếu quý vị bị:

•
•
•
•
•
•

Sốt trên 101°F (38.3°C) hoặc bị ớn lạnh
Đau bụng mới phát
Lẫn lộn hoặc cảm thấy buồn ngủ ngày càng nặng
Chóng mặt
Vàng mắt hoặc vàng da
Thở thiếu hơi ngày càng nặng

Cần Phải Gọi Cho Ai
Những Bệnh Nhân của Trung Tâm Y Khoa Trường University of
Washington (UWMC)
Y tá phối hợp Khoa Quang Tuyến........................................ 206-598-6897
Ban Làm Hẹn Đặt Ống Thông.............................................. 206-598-6209
Ngoài giờ làm việc (từ 5 giờ chiều đến 7 giờ sáng), và vào những ngày
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Patient Education
Radiology/Imaging Services

Transjugular
Intrahepatic
Portosystemic Shunt
(TIPS)
About your procedure
This handout explains what

What does TIPS mean?

a transjugular intrahepatic

TIPS stands for transjugular intrahepatic portosystemic shunt:

portosystemic shunt is and

•

Transjugular – through the jugular vein in your neck

what to expect when you

•

Intrahepatic – within your liver

•

Portosystemic – from the portal vein to the hepatic vein

have this procedure.

(The portal vein carries blood into the liver. The hepatic vein
drains blood from the liver.)
•

Shunt – a metal tube covered with fabric that allows flow from
one blood system to another

Why do I need a TIPS procedure?
Normally, blood flows from your intestines and spleen through the
portal vein into your liver. A healthy liver processes the blood cells
and absorbed nutrients from the gut (see picture on left on page 2).
The blood then filters through the liver tissue and drains into the
hepatic veins and then into the heart.
You have a problem with your liver that has caused portal
hypertension. This condition causes increased pressure in the network
of veins that drain your stomach, esophagus, spleen, and bowel. The
most common reason for this problem is cirrhosis of the liver, which
is widespread scarring in your liver.
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A healthy liver is shown on the left. A liver with a shunt in place is shown on the right.

Portal hypertension causes 2 major problems:
Variceal Bleeding
High pressure in the veins in the liver can cause the blood flow in the
portal veins to back up. The blood must then drain through new
pathways called varices. When too much blood fills the veins, they
weaken. This can cause a lot of bleeding.
Ascites
Ascites is a buildup of fluid in the abdomen. This may occur for many
different reasons.

Can TIPS cure these problems?
The TIPS procedure only helps control these problems. It does not
make your liver function any better than it already does. The shunt
creates a new path between the portal vein and hepatic veins to keep
blood from building up in the liver (see picture on the right, above).
Other problems can also be improved with this procedure. Your doctor
will talk with you about how this treatment may help you.
The only long-term cure for portal hypertension is to have a liver
transplant. If your doctor has told you that a liver transplant could help
you, you can have TIPS done and still get a transplant later.
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How is TIPS done?
TIPS is done by an interventional radiologist, a doctor who specializes
in procedures that are guided by X-rays or other imaging. The entire
procedure usually takes about 2 to 3 hours, but it can last as long as
5 to 6 hours. You will have general anesthesia, which means that you
will be completely asleep. You will have a breathing tube to help you
breathe.
Your doctor will access your veins through the large jugular vein in
your neck. From there, your doctor will use wires and catheters (thin
plastic tubes) to enter your hepatic veins. Then, a passageway is created
across the liver tissue to your portal vein.
A stent-graft (see the picture below) will be placed to keep this
passageway open. The blood will flow directly from your portal system
into your vena cava (a large vein that drains blood from the upper body
and the lower body, and empties into the right atrium (chamber) of the
heart). This will relieve the portal hypertension.

A stent-graft

After the procedure, we will wake you up. You will have a scar about
½ inch long on your neck.
You will feel sleepy for the rest of the day, but you should feel normal
by the next day. After that, you should be able to return to your normal
activities.

What should I expect after my TIPS procedure?
A shunt can be created in about 90% of patients (90 out of 100). For
some people (10%, or 10 out of 100), it is not possible to create the
shunt.
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If your doctor was able to create your shunt and you had:
•

Variceal bleeding, there is an 80 to 90% chance that you will not
have any more bleeding from the varices.

•

Ascites, there is about a 65% chance that your belly fluid will go
away or be reduced within about 1 month.

Over time, your body may form scar tissue around the shunt. This can
cause partial (or rarely, complete) blockage. Because of this problem,
you will need ultrasound tests from time to time to make sure the shunt
is working well.
If the shunt stops working well, you may need 1 or more procedures to
repair it. These procedures are less complicated and risky than the
original TIPS procedure. They are done with mild sedation only, not
general anesthesia.

Are there risks involved?
Most people do well after the TIPS procedure. About ⅓ of people (33
out of 100) who get a shunt develop new or worsened encephalopathy
(mild confusion, trouble concentrating, or changes in your sleep-wake
cycle). Most times, these symptoms can be managed with medicines.
But, creating TIPS is a serious medical procedure. About 5 to 10% of
people (5 to 10 out of 100) have a serious complication. These can
include:
•

Bleeding in the abdomen that may be life-threatening

•

Serious infection

•

Liver disease gets much worse

In the first several days, the death rate from the procedure itself is about
1% (1 out of 100 people die from a TIPS procedure). And, the death
rate in the first few months after the procedure can be much higher.
Your doctor will talk with you about your risks before you have the
procedure. Please be certain that all of your questions and concerns are
addressed.

Before Your Procedure
•

You will need a pre-anesthesia consult, either in the hospital or in a
clinic, before you have the TIPS procedure. We will schedule this
visit for you.

•

If you are an outpatient, a nurse coordinator will call you the
afternoon before your procedure. If your procedure is on a Monday,
the nurse will call you the Friday before. The nurse will give you
important instructions and answer any questions you have.

Page 5
Radiology/Imaging Services
Transjugular Intrahepatic Portosystemic Shunt (TIPS)

•

If you do not understand English well enough to understand these
instructions or the details of the procedure, tell us as soon as
possible. We will arrange for a hospital interpreter to assist you. A
family member or friend may not interpret for you.

•

If you have had an allergy or bad reaction to contrast (X-ray dye)
in the past, please call our nurse coordinators (see numbers on the
last page). You may need medicine for this allergy before the
procedure.

•

If your kidney function is not normal and we need to give X-ray
dye into your blood vessels, we may prescribe a medicine for you
to take before and after your procedure to help protect your
kidneys.

•

If you take any blood-thinning medicines (such as Coumadin,
Lovenox, Fragmin, or Plavix), you may need to stop taking the
medicine for 3 to 9 days before the procedure. You will receive
instructions about this.

•

If you have diabetes and take insulin or metformin (Glucophage),
you will receive instructions about holding or adjusting your dose
for the day your port is placed.

Day Before Your Procedure
You must closely follow these instructions before your procedure:
•

The day before the procedure, you may eat as usual. Drink lots of
fluids.

•

Starting 6 hours before the procedure, you may only have clear
liquids (liquid you can see through, such as water, Sprite,
cranberry juice, weak tea).

•

Starting 2 hours before your procedure:
- Take nothing at all by mouth.
- If you must take medicines, take them with only a sip of water.
- Do not take vitamins or other supplements. They can upset an
empty stomach.

On the Day of Your Procedure
•

Take all of your other usual medicines on the day of the procedure.
Do not skip them unless your doctor or nurse tells you to.

•

Bring a list of all the medicines you take with you.
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•

If there is a delay in getting your procedure started, it is usually
because we need to treat other people with unexpected and urgent
problems. Thank you for your patience if this occurs.

•

Unless you are told otherwise:
- If you are a patient at University of Washington Medical
Center (UWMC), check in at Admitting on the 3rd (main) floor
of the hospital. Admitting is to the right and behind the
Information Desk in the lobby.
- If you are a patient at Harborview Medical Center
(HMC), check in at the Ambulatory Procedure Area (APA)
on the 8th floor of the Maleng Building.

•

A medical assistant will give you a hospital gown to put on and a
bag for your belongings. You may use the restroom at that time.

•

An intravenous (IV) line will be started. You will be given fluids
and medicines through the IV.

•

An interventional radiology doctor will talk with you about the
procedure and ask you to sign a consent form if that has not already
been done. You will be able to ask questions at that time.

•

You will then be put to sleep by an anesthesiologist. This person
will monitor you throughout the entire procedure and while you
recover from anesthesia.

After Your Procedure
•

Soon after you are awake, you will be able to have liquids and then
solid food.

•

You will stay in the hospital overnight. We will watch you closely
for any signs of bleeding or infection.

•

Most people go home the next day. There is no other recovery
needed.

When You Get Home
•

You may resume taking your normal medicines. Take only the
medicines that your doctors prescribed or approved.

•

You will be scheduled for an ultrasound of your abdomen about
1 week after your procedure. Be sure to keep this appointment.
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When to Call

Questions?
Your questions are
important. Call your
doctor or health care
provider if you have
questions or concerns.
UWMC clinic staff are
also available to help.

Call us right away if you have:
•

Fever higher than 101°F (38.3°C) or chills

•

New abdominal pain

•

Confusion or sleepiness that gets worse

•

Dizziness

•

Yellowing of your eyes or skin

•

Shortness of breath that gets worse

Radiology/Imaging
Services:
206-598-6200

Who to Call

___________________

Interventional Radiology nurse coordinator ........................ 206-598-6897

___________________

Procedure Scheduling .......................................................... 206-598-6209

___________________

After hours (between 5 p.m. and 7 a.m.), and on weekends and
holidays
Ask for the Interventional Radiology Fellow on call........... 206-598-6190

___________________

University of Washington Medical Center (UWMC) Patients

Harborview Medical Center (HMC) Patients
Patient Care Coordinators........................ 206-744-0112 or 206-744-0113
After hours (between 5 p.m. and 7 a.m.), and on weekends and holidays
Ask for the Interventional Radiology Fellow on call........... 206-744-0147
If You Have an Emergency
Go directly to the nearest Emergency Room or call 9-1-1. Do not
wait to contact one of our staff.
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