
 

  

قبل   ما تعليمات

 وبعد الجراحة  

Pre & Post Surgery 

Instrcus ions   

 



علي معرفة تعليمات ماقبل وبعد العمليات  بلماذا يج 

 الجراحية؟ 

 قبل معرفتها المريض على يجب التي التعليمات بعض هناك

  قد المعلومات هذهحيث أن   ةي الجراحإجراء العمليات  وبعد ثناءأو

  ، المريض ينتاب قد  الذي والضيق القلق تقليل على تساعد

 على القائمين على يسهل قد اإلجراءات لهذه المريض وفهم

 هذه التعليمات تشملو الجراحة  آالم عنه يخفف و رعايته

  إلى وتوجيهات فحوصات من الجراحة التي تسبق  اإلجراءات

 المريض يتلقاه سوف الذي التخدير نوع أيضا  و وعائلته المريض

 يكون سوف التي للحالة توقعاتالو الجراحة إستغراق ووقت

 .ماذا يتوقع من المريض عمله قبل وبعد الجراحة وأيضا   عليها

 

 

 



 ؟ ىالدخول إلى المستشفماهي تعلميات 

 ةالمستشفى إلجراء عملي إلى ك عند دخول •

يطلب الطبيب إجراء بعض الفحوصات  قد

 ةشعاأل و تحاليل الدم والبولمثل  ةالمخبري

 وكذلك قياس الوزن والطول.  الصدرية

 

 

من   يعانت أوسن األربعين فوق  تإذا كن •

تخطيط  كيجرى لفإنه سوف ض القلب امرأ

 . للقلب

 

 

، و نسبة  ىالكبد والكل وظائففحص  •

  الدم سيولة

  



 ى؟ الدخول إلى المستشفماهي تعلميات  

 

ي ن يكون المريض فأالطبيب قبل الجراحة  ييراع •

  أوسواء الجسدية   فضل حاالته الصحية الممكنة,أ

  .ةالنفسي

 

ذا إلمعرفة ما  قد ُيطلب منك تاريخك المرضي •

 أو ةمواد معين تجاه من حساسية ي كنت تعان

 كنت من المدخنين. أو ةمعين ةدويأ

 

 

 

 

  



 ؟إجراءات قبل الجراحة ماهي 

 توقيع إذن إجراء الجراحة: .1

طالع التام  إلتوقيع إذن إجراء الجراحة بعد ا  يجب عليك

على ما سيقوم الجراح بعمله والتغيرات المصاحبة  

  . لذلك

 

 الشرب:  كل ومتناع عن األاإل .2

ساعة  12إلى  10 من كل والشرب متناع عن األإلعليك ا

  ى عن طريقتعط التيعدا األدوية  قبل الجراحة ما

و منع إنسداد  لتقليل خطر التقيؤ و ذلك  الممرضة

  .مجرى التنفس

 

 

 )المثانة(: يفراغ المعدة والجهاز البولإ .3

  يالجراحة في الجزء األسفل من الجسم تستدع

 ةذلك يكون بالحقن تفريغ األمعاء من محتواها و

  ثناء التخدير وأالشرجية التي تقلل خطر تلوث الجرح 

 .مباشرة قبل العمليةفراغ المثانة يجب إ

 



 ؟إجراءات قبل الجراحة ماهي 

 

 : اتالمسكنو  سترخاءاإل .4

الجسم يحتاج إلى القوة للتكيف مع الجراحة, لذلك  

ستقدم لك الممرضة  و سترخاء قبل الجراحة,إل ابعليك 

قبل  ةليلالنام كفاية تن أ لذلك و يجب الدواء الخاص

مر ألذلك ي ن ذلك,امضحد يستطيع ألكن ال و  الجراحة

 الطبيب بإعطاء المريض مسكن ما قبل النوم.

 

  :الجراحةإعداد مكان أو موضع  .5

  حالقة موضع الجراحة من الشعر وتنظيف و يجب

بعض الجراحين قد ال ، يوداينألبمعقم ا وتعقيمه

.مسبق عداد موضع الجراحةيفضل إ  ا 

 

 

 

 



 ؟إجراءات قبل الجراحة ماهي 

 

  عطاء دواء ما قبل الجراحة :إ .6

قبل الجراحة في الوقت   عطاء دواء ماإسيتم مراعاة 

  اآلتي : على يساعد هذا الدواء و  المحدد

 .تقليل القلق لدى المريض ➢

 .المخاطية وبعض السوائل األخرىتقليل إفراز المادة  ➢

 ر المخدر.أثتقوي  التقيؤ وو تقليل الغثيان  ➢

 

 التخدير: .7

مع طبيب التخدير  نوع التخدير الذي سوف تتلقاه سيتم مناقشة

  :إعطاء التخدير منهدف ال حيث أن 

 .منع األلم 

 .قدر اإلمكان سترخاء العضالتإتسمح ب 

المساعدة على  تخفيف الخوف والقلق و 

  النسيان.

 



 ؟ أنواع التخديرماهي 

 :  : ستنشاقإلعن طريق اأوال 

 يسهل التحكم فيه. و التخدير  دم أنواعأقمن  يعتبر

 

 :  : عن طريق الوريدثانيا 

يقلل و ن المريض ينام بسرعةأ من منافع هذا النوع 

بـعد إجراء   يستعادة الوعإالتقيؤ والغثيان أثناء 

 الجراحة. 

 

 :  :الموضعيتخدير الثالثا 

كون في موضع الجراحة فقط ويكون المريض ي

 :قد تعطى عن طريقي و واع

  .حقن المادة تحت الجلد  ➢

في مناطق مثل الفم و   مسح المكان بالمادة المخدرة أو  ➢

  األنف

 و يسمى التخدير النصفي.  أو في العمود الفقري ➢

 

 



 

 ؟ التخديرأنواع ماهي 

 :  :  كلياتخدير الرابعا 

و يكون الجسم بالكامل تحت تأثير المخدر ويكون فيه المريض 

 فاقد للوعي.

 

 

 

  



   ؟التي ينصح بها عند الجراحة  التمارينماهي 

الدورة الدموية   على تنشيطممارسة التمارين تساعد 

حيث يتم ممارستها بعد   الشفاء عملية وتسرع من

بالمشي عدة خطوات في الغرفة  وذلك  العملية

 بالسرير االستلقاء ير وضعيتغو  بمساعدة الممرضة 

، و من التمارين المهمة و لتعليمات طبيبك المعالج  تبعا  

 المفيدة اآلتي:

 التنفس العميق والسعال -أوال:

 جه كله ببطء. خرببطء ثم ا خذ نفسا عميقا   ➢

 

 

قياس التنفس المحفز ستخدام جهاز  إيمكن  ➢

Spirometer  مع التكرار تساع الرئتينإالذى هدفه 

 .عشر مرات 

 

سند جرحك بيدك أو إ ستقر في وضع مريح وإ ➢

 بمخدة لمنع الضغط على الجرح.



   ماهي التمارين التي ينصح بها عند الجراحة؟

 التنفس العميق والسعال -أوال:

جرح  زلت ممسكا  الما نت أسعل عدة مرات وإ ➢

بصق المواد المخاطية في و أ بيدك أو بمخدة

 مع مراعاة التالي: منديل من الورق

الدماغ  أو ذا كنت مجريا عملية في العينإتجنب السعال  ❖

  نالفتاق ألأو  ستئصال اللوزتينإ أوالفقري العمود أو 

 .قويا   ا  يسبب ضغط ذلك قد

إذا  مارس هذا التمرين أربع مرات في وضع الجلوس  ❖

 . ةكل ساعسمح لك الفريق الطبي بذلك 

 

 

  



   ماهي التمارين التي ينصح بها عند الجراحة؟

 ستدارة بسهولة اإل-:نياثا

 . ةتمدد على ظهرك لمدة ساع ➢

: عن طريق ثني الركبة إلى الجانب األيمن االستدارة ➢

 يمكنك البقاءى على الفراش منالي  تثبيت القدماليسرى و

حاجز السرير   مع القبض على جانبك األيمن لمدة ساعة

 باليد اليسرى. األيمن

الجانب األيسر كرر ما فعلته في المرة  لالستدارة إلى ➢

كما يمكنك البقاء على الجانب األيسر لمدة   السابقة

 . ساعة

  



   ماهي التمارين التي ينصح بها عند الجراحة؟

 تمارين الساقين  :ا  ثالث

 التمرين األول

 حرك أصابع قدمك نحو األسفل.  ➢

 

 

  لوضع الطبيعي.ا أعدها إلىثم  ➢

 إلى الوضع  أعدهاحرك أصابع القدمين نحو جسمك ثم  ➢

 الطبيعي.

 

 

 .أربع مراتكرر هذا التمرين  ➢



 ماهي التمارين التي ينصح بها عند الجراحة؟ 

 تمارين الساقين  :ا  ثالث

 الثانيالتمرين 

ثم نحو  حرك قدميك بصوره دائرية أوال نحو اليمين , ➢

 اليسار. 

 

 .أربع مرات كرر هذا التمرين ➢

 

  



 ماهي التمارين التي ينصح بها عند الجراحة؟ 

 تمارين الساقين  :ا  ثالث

 التمرين الثالث 

 القدم نحو جسمك.  خرى ساحبا  إحدى الركبتين ثم األ ثن  إ ➢

 ة.أربع مرات لكل ركبكرر هذا التمرين  ➢

 



 ؟إجراءات يوم الجراحة  ماهي

وقت الجراحة المجدول وقت  عن  سيتم اإلعالم •

والزمن المستغرق  مغادرة المريض لغرفته

في الجراحة واآلثار الجانبية ألدوية ما قبل 

قت إمكانية رؤية وو نتظار العائلةإكان مالجراحة وكذلك 

  .المريض

 

 

الثمينة  تسليم األشياءالجراحة عليك  يوم •

الهاتف و المجوهرات و الساعة مثل: لعائلتك

 ومشابك الشعر المحمول

 

 

 

طقم  و  الصناعيأدوات السمع إزالة  •

  اتارظالن وكذلك و األسنان الصناعي 

 العدسات الالصقة. و

 

 



 ؟إجراءات يوم الجراحة  ماهي

 الخاص بالعمليات وارتداء اللباس االستحمام •

وتغطية الرأس بالغطاء  )للنساء(الشعر وتجديل 

 المخصص للعمليات 

 

 

عن  التوقف كنت مدخنا  يجب عليكا إذ •

ن  أل باسبوعين العمليةموعد  التدخين قبل

التدخين يزيد من خطر المشاكل في الجهاز  

 من التخدير. يتعادة الوعإسالتنفسي بعد 

 

 

يجب عليك ارتداء السوار الطبي والذي يحمل  •

اسمك ورقم ملفك الطبي وعدم خلعه طوال 

 . فترة إقامتك في المستشفى

 

 

  



 ؟جراءات ما بعد الجراحةإماهي 

 فاقة غرفة اإلفي  :أوال  

يتم نقلك سة  يالجراح االنتهاء من العمليةبعد  •

حيث تتم مراقبتك عن قرب  فاقةإلى غرفة اإل

لمدة  معاينة حالتك بعد إفاقتك من التخدير و

. دقيقة 60إلى  45  تقريبا 

 

 عالماتك الحيوية  بمراقبةستقوم الممرضة  •

 .وضغط الدم التنفس و الحرارةو النبض :مثل

 

 

 أوكسجين من خالل قناع األ ائكإعطسيتم  •

 نف.أنبوب باأل 

 

خذ أأو السعال طلب منك تحريك قدمك أو يُ قد  •

للتأكد من إستعادة الوعي لديك و  نفس عميق

 . إلى غرفتك سيتم نقلكستقرار حالتك إعند 

 



 ؟جراءات ما بعد الجراحةإماهي 

 فاقة غرفة اإلفي  :أوال  

 

بعض الحاالت الحرجة يتم نقلها للعناية  •

 .حظة إذا تطلب األمر بعد العمليةالمركزة للمال

 

 

 المريض غرفةفي : ثانيا  

 عالماتك الحيوية  بمراقبةستقوم الممرضة  

ر وضعك في يعن كيفية تغي  يتم ارشادكوس

السرير ومساعدتك على المشي عدة خطوات  

 في الغرفة.

 

بخصوص تمرينات التنفس  سيتم ارشادك 

 .الحركة وضعك في السرير وو  والسعال

  



 ؟جراءات ما بعد الجراحةإماهي 

 المريض غرفةفي : ثانيا  

عند شعورك باأللم ينبغي إبالغ الممرضة   •

المسؤولة عن حالتك إلعطاؤك المسكنات الالزمة  

ستكون موصل بمغذي وريدي لمنع حصول   حيث

أنبوب لتجميع الصديد  يتم تركيبقد و الجفاف، 

 .قسطرة لتجميع البول و في موضع الجراحة

 

ك  ادمدإذا كان تنفسك جيدا  فال داعي إل •

 كسجين.وباأل

 

يمكن  وجفاف الفم والتقيؤبالغثيان  تشعرقد  •

من قبل   بعض قطرات من الماء  كؤإعطا

 .التمريض إذا سمحت حالتك الصحية بذلك

 

ته الجرح لمعاين بالكشف على الممرضة قومست •

أي عالمات من  هخلو و عدة مرات في اليوم

 تورم. وإحمرار 



 

 في الحاالت التالية:  الممرضة يجب عليك استدعاء

 

 الصحية:  تحسن حالتك حال  في

 .ودة نشاطاتك اليوميةامع سيقرر طبيبك وقت خروجك و ❖

سيتم تزويدك ببعض النصائح عن حالتك الصحية فأحرص   ❖

 على تطبيقها. 

  

 

 

 

 

 

 ة الالزم المسكناتك ؤعطاإلباأللم  الشعورعند  ➢

 الحمام ىعند رغبتك بالذهاب إل  ➢

إبالغ  وذلك ليتنسى لها مشكلة  عند مواجهة أي ➢

 الطبيب المعالج على الفور 



 

 

 

 

 

 المراجع والمصادر:

 Flaticon.comجميع الصور المستخدمة في هذا الكتيب من موقع 

 المراجعة والتدقيق:

 ة  حقسم الجرا استشاريين تمت مراجعة محتوى هذا الكتيب من قبل 

 بمستشفى الملك فهد الجامعي 
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