ANGEREDS
NÄRSJUKHUS

رقم هاتف المقسم

031 - 332 67 00

Halmtorget 1
424 65 Angered

أوقات الدوام

في األيام العادية:
الساعة 17 - 07

بيانات االتصال
أه الً وسه الً بك في

قسم الجراحة النهارية

س ق العملية
من ِ ّ

العيادة النسائية

في حال وجود عائق يمنعك من الحضور أو إن
كانت لديك أسئلة أخرى بخصوص العملية أو
.الوقت أو التحضي رات إلخ

رقم الهاتف031 – 332 69 02 :

االثنين – الجمعة :الساعة

7:30–9:30, 13:30–14:30
9–8

رقم الهاتف 031 – 748 90 15

في مستشفى أنجيريد

تحتوي هذه المطوية على معلومات هامة عن التحضيرات التي ستقوم بها قبل العملية .الرجاء أن تتّبع كل
خطوة بدقّة ،وإال فقد نضطر إللغاء العملية.
تجد أدناه الئحة تذكيرية لكي تتبعها وتمألها في البيت في يوم العملية ،بحيث أنك تتذ ّكر كل ما يجب عليك
تحضيره واصطحابه معك إلى المستشفى.

اصطحب معك إلى المستشفى:
بطاقة الهوية (انظر )8
األدوية (انظر )7 – 5

رقم الهاتف031 – 332 69 20 :

في حال إصابتك بمرض أو وجود عائق يمنعك من
.الحضور في يوم العملية

االثنين – الجمعة :الساعة 15:30 – 8

رقم الهاتف 031 – 748 90 23

قسم األذن واألنف والحنجرة
031 - 332 69
68 11
رقم الهاتف72 :
االثنين – الجمعة :الساعة 08–16

التحضيرات:
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كتاب تقرأه أو ما شابه

شخص يبقى معك في البيت أثناء الليل (انظر )10
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حقيبة يد/حقيبة ظهر يمكنك أن تحملها
مع االستعانة بعكازات ،إن لزم األمر

شراء بانوديل /ألفيدون (انظر )10
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الصيام (انظر )3
ال تضعي :المكياج ،طالء األظافر،
ي النافذة في الجلد،
ي العادية ،الحل ّ
الحل ّ
العدسات الالصقة ،الروائح القوية (انظر )2
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قائمة األدوية (انظر )5

رقم الهاتف031 – 332 69 50 :

قسم الجراحة النهارية

االثنين – الجمعة :الساعة 16 – 7

الئحة تذكيرية (امألها في البيت في يوم العملية)

قسم جراحة العظام
االثنين – الجمعة :الساعة 15:30 – 8

أو 031 – 748 90 16

تعني الج راحة النهارية أنه ت ُجرى لك العملية أو تتل قّ ى العالج وتعود إلى بيتك في اليوم نفسه.

االثنين – الجمعة :الساعة 16 – 8
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هام!

يجب اتباع كل البنود الواردة في هذه الالئحة (!)10 – 1
وإال فقد نضطر إللغاء العملية.

 .1االمتناع عن التدخين بسبب العملية
يتعرض المدخنون لمتاعب أكثر من غيرهم عند إجراء عملية جراحية ،مثل سوء التئام الجرح أو العدوى أو
غالبا ً ما ّ
الجلطات الدموية أو مضاعفات في القلب والرئتين .وقد أظهرت األبحاث أن اإلقالع عن التدخين يخفف مخاطر
المضاعفات بنسبة  .50%ولذلك سوف يتم استدعاء كل المرضى المدخنين إلى معالجة اإلقالع عن التدخين .ويُشترط
الحضور إلى زيارة واحدة على األقل لكي يتم إجراء العملية.
 .2يجب أن تكون قد أخذت دوشا ً مزدوجا ً قبل العملية
من المهم جداً أن تأخذ دوشا ً مع استخدام صابون قاتل للبكتيريا من أجل الحدّ من احتمال إصابة الجرح بعدوى .ويمكنك
شراء هذا الصابون من الصيدلية :ديسكوتان ( )Descutanأو هيبيسكراب ( .)Hibiscrubوتجد تعليمات االستعمال في
العبوة ويجب عليك أن تتبعها بدقة.
في اليوم السابق للعمليةُ :خذ دوشا ً مزدوجا ً في الصباح وآخر في المساء :اتبع التعليمات المذكورة في العبوة .افرك
ْ
استبدل شراشف
شعرك وجسمك كله بالصابون ثم اشطفه – مرتين .جفف جسمك بمنشفة نظيفة .ارت ِد مالبس نظيفة.
السرير عندما يحين موعد النوم.
في صباح يوم العمليةُ :خذ دوشا ً مزدوجا ً مرة أخرى .ال تستعمل :الصابون العادي أو الشامبو أو بلسم الشعر أو
الكريمات الجلدية ،ألن هذه المنتجات تتعارض مع تأثير الصابون القاتل للبكتيريا .ويجب عدم استعمال المكياج أو طالء
األظافر أو الحلي أو العدسات الالصقة أو الروائح القوية.
 .3الصيام
األكل :ال تأكل شيئا ً بعد الساعة  12ليالً في اليوم السابق للعملية .الشرب :إلى أن تبقى ساعتان على مجيئك إلى
المستشفى يمكنك أن تشرب  3ديسيلتر كحد أقصى من المشروبات النقيّة ،أي :الماء أو المشروبات المرطبة (سافت) أو
الشاي أو القهوة (بدون حليب/قشدة) .وبعد ذلك ال يجوز أن تشرب أي شيء.
 .4تأكّد من منطقة العملية
سِق العملية إذا كانت
إذا كانت لديك جروح أو عدوى في جسمك ،فقد يتم إلغاء العملية .ال تحل ِْق منطقة العملية .اتصل بمن ّ
لديك أسئلة.
 .5هل تتناول أدوية؟
ال تتناول أي دواء في صباح يوم العمليةُ .خ ْذ معك كل أدويتك مع قائمة باألدوية إلى المستشفى ،بما في ذلك أجهزة
االستنشاق .وسوف يقرر طبيب التخدير المسؤول ما هي األدوية التي يمكنك أن تتناولها في يوم العملية.
 .6هل أنت ُمصاب بمرض السكري؟
ْ
تناول الجرعة
ال تتناول أقراص السكري أو األنسولين السريع التأثير أو مزيج األنسولين في صباح يوم العملية ،ولكن
المعتادة من األنسولين مديد التأثير.
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 .7هل تتناول أدوية ُمميّعة للدم؟
اتبع الجدول أدناه لمواعيد الدواء قبل العملية.

جدول األدوية
إذا كنت تأخذ الدواء فاران ( )Waranأو أي دواء لتمييع الدم مثل بالفيكس ( )Plavixأو كساريلتو ( )Xareltoأو
سِق العملية في أسرع وقت ممكن.
إليكويس  ،))Eliquisفاتصل بمن ّ
إذا كنت تأخذ الدواء ترومبيل ( )Trombylبجرعة  160 – 75ملغ يومياً ،فيمكنك أن تأخذه كالمعتاد ولكن ليس في
صباح يوم العملية.
ال ُمس ّكنات المثبطة لاللتهابات مثل إيبرين  ،Iprenإيبوبروفين  ،Ibuprofenديكلوفيناك  ،Diklofenakفولتارين
 ،Voltarenنابروكسين ( )Naproxenوما شابهها تزيد من مخاطر النزف .امتنع عن تناول هذه األدوية قبل العملية
ْ
بيومين.
ال ُمس ّكنات التي تحتوي على حمض سليسالت األسيتسل (أسبرين) ،مثل باميل ( ،)Bamylأو ماغنيسيل (�Magne
امتنع عن تناول هذه األدوية قبل العملية بأسبوع واحد.
 )cylأو تريو ( )Treoتزيد من مخاطر النزف إلى حدّ كبير.
ْ
امتنع عن تناول هذه األدوية قبل العملية بأسبوع واحد.
العقاقير الطبيعية قد تزيد من مخاطر النزف.
ْ
إذا كنت تشعر بألم قبل العملية ،تناو ْل ألفيدون أو بانوديل ،ويمكنك أن تشتريها من الصيدلية بدون وصفة طبية .واتّبع
تعليمات الجرعات المذكورة في العبوة.

سِق العملية!
إذا كنت غير متأكد من بعض العقاقير – اتص ْل بمن ّ
 .8قم بالتبليغ عن حضورك في قسم االستقبال
عندما تصل إلى المستشفى ،قم بالتبليغ عن حضورك في قسم االستقبال .وعليك أن تبرز بطاقة الهوية الشخصية.
واجلس في غرفة االنتظار  ،5حيث سيأتي الكادر ويجلبك
التكلفة  300 – 200كرونة .اذهبْ بعد ذلك إلى الطابق 2
ْ
عندما يحين دورك .وال يُسمح لألقرباء بالدخول إلى قسم العمليات الجراحية.
 .9قيادة السيارة
ال يجوز أن تقود السيارة لمدة  24ساعة بعد العملية ،وذلك بسبب تأثير األدوية عليك .ويمكنك أن تحصل منا على
شهادة تنقّالت المرضى إن كنت تحتاج إليها .تبلغ تكلفة السفرة الواحدة  150كرونة.
 .10التحضيرات في البيت
قم بشراء بانوديل أو ألفيدون لتسكين األلم بعد العملية .وينبغي أن يتواجد معك شخص (بالغ) في الليلة األولى بعد
العملية ،وذلك بسبب احتمال وجود ألم أو نزف أو توعّك.
معلومات أخرى
قد يكون وقت االنتظار طويالً .ولذلك اصطحب معك كتابا ً أو ما شابه.
•
نرجو أن تحترم أنه يجب إبقاء الهاتف الجوال في وضعية الصامت وأن تكون مغلقة أثناء العملية وأثناء
•
اإلنعاش .يمكن استخدام الهاتف الجوال بالتشاور مع الكادر .يُمنع التصوير في المستشفى.
قد تجري ال عملية تحت التخدير العام أو التخدير الموضعي ،وربما تتناول أدوية ُمهدّئة.
•
اترك الحلي واألشياء الثمينة في البيت؛ فالمستشفى غير مسؤولة عن هذه األشياء.
•
Angereds Närsjukhus, Halmtorget 1, 424 65 Angered

www.facebook.com/angeredsnarsjukhus

