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 وعالقتھ بوزنك التخدیر
یُوضح ھذا المنشور كیف ولماذا یمكن لزیادة الوزن أن تكون سببًا في وجود صعوبات ومخاطر 

الذي یمكن فعلھ  إضافیة أثناء أداء العملیات الجراحیة والتخدیر، كما إنھ یُلقي الضوء أیًضا على ما
 قبل وأثناء وبعد إجراء العملیة الجراحیة للحد من ھذه المخاطر.

 مقدمة
إذا كنت تعاني من الِسمنَة وتخطط إلجراء عملیة جراحیة، یمكن لوزنك الزائد أن یُعرضك لخطر حدوث مضاعفات معینة بشكل 

 من التخدیر الذي تحتاجھ إلجرائھا.أكبر؛ حیُث من المحتمل أن تكون ھذه المضاعفات من العملیة ذاتھا أو 

غالبًا ما یُنظر إلى الِسمنَة كمشكلة اجتماعیة، ولكن رعایتك في المستشفى لن تتأثر بذلك، فلن تُعامل بأنك ُمختلف أو أقل أھمیة عن 
الرعایة وأن تضمن المستشفیات التابعة لخدمة الصحة الوطنیة بالمملكة المتحدة ُملَزمة بأن تمنحك أعلى معاییر ذلك أن غیرك، 

الِسمنَة بعین االعتبار ولكن لیس بطریقة انتقادیة، إنما  یأخذون أطباء التخدیر والجراحون كما أن سیاساتُھا الحفاظ على كرامتك.
تحدث الجمیع بمصداقیة عن مخاطرھم ومخاوفھم  المھمكحالة طبیة ُمعرضة لخطر أكبر أثناء إجراء العملیة الجراحیة،  ولذلك، من 

 حیث أن ذلك یُزید من فرص نجاح العملیة الجراحیة والتعافي. 

جمعیة الَسمنِة وتخدیر  تأسستیُعد أطباء التخدیر ُمدربون طبیًا للتعامل مع المشكالت الُمرجح حدوثھا مع مرضى الَسمنِة، وقد 
 ) لتحسین مستوى التدریب والرعایة الُمقدمة لمرضى الَسمنِة بشكل أفضل.SOBA) (www.sobauk.co.ukالَسمنِة (

 كیف تعرف إذا كنت تُعاني من الَسمنِة
إذا كان وزنك صحي بالنسبة لطولك، ویمكنك معرفة مؤشر ما ) ھو عملیة حسابیة تستخدم لمعرفة BMIإن مؤشر كتلة الجسم (

 باستخدام حاسبة مؤشر كتلة الجسم للوزن الصحي الخاصة بخدمة الصحة الوطنیة بالمملكة المتحدة على:كتلة جسمك 
calculator-weight/bmi-well/healthy-www.nhs.uk/live 

 
 تصنیفات مؤشر كتلة الجسم

 18.5أقل من  نحافة

 24.9و 18.5ما بین  وزن صحي

 29.9و 25ما بین  وزن زائد

 39.9و 30ما بین  َسمنِة

 40أعلى من  ِسمنَة مرضیة

 

  

http://www.sobauk.co.uk/
http://www.nhs.uk/live-well/healthy-weight/bmi-calculator
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یزید من خطورة إصابتك بأمراض القلب  ، ماویُعد حجم الخصر أیًضا داللة على ما إذا كنت تحمل دھون كثیرة حول منطقة بطنك
 وداء السكري والسكتة الدماغیة.

 علیك محاولة خسارة وزنك إذا كان محیط خصرك: یجبوبصرف النظر عن طولك أو مؤشر كتلة جسمك، 

 بوصة) فأكثر 37سم ( 94للرجال  ■

 بوصة) فأكثر 31.5سم ( 80للنساء  ■

 ولكنك ُمعرض لخطر كبیر جدًا وینبغي علیك االتصال بطبیب عام إذا كان محیط خصرك:

 بوصة) فأكثر 40سم ( 102للرجال  ■

 بوصة) فأكثر 34سم ( 88ء للنسا ■

 ).www.nhs.uk/conditionsالمصدر: الصحة من األلف إلى الیاء، موقع خدمة الصحة الوطنیة بالمملكة المتحدة (

 الحاالت الطبیة والتخدیر والمخاطر المتعلقة بالِسمنَة
 داء السكري من النوع الثاني

 یَحدُث ھذا عندما یصبح جسمك ُمقاِوم لھرمون األنسولین الذي ینظم مستوى السكر في دمك. 

 ویَظھر داء السكري من النوع الثاني غالبًا في المراحل المتأخرة من العمر ویكون متعلقًا بالِسمنَة. ■

 یؤدي داء السكري غیر المتحكم بھ إلى حدوث مشكالت مثل: 

 أمراض الكلى ■

 أمراض القلب  ■

 فقدان البصر ■

 حدوث مشكالت بالدورة الدمویة في قدمیك وساقیك، والتي یمكن أن تؤدي إلي البتر ■

 حدوث تلف في األعصاب، ما یؤدي إلى الشعور بالتنمیل وفقدان التنسیق في الحركة أو االحساس باأللم. ■

 :یمكنك الحصول على مزید من المعلومات حول داء السكري النوع الثاني من خالل الموقع
diabetes-2-www.nhs.uk/conditions/type 

 داء السكري من النوع الثاني والتخدیر
یُعد المرضى الذین یعانون من داء السكري أكثر عرضة لإلصابة بالعدوى بعد إجراء العملیة الجراحیة وذلك بسبب وجود احتمال 
لبطء االلتئام لدیھم، وتزداد خطورة اإلصابة بالعدوى مع زیادة مستوى السكر في الدم، ولذلك فالضبط الجید لنسبة السكر في الدم 

 یة أمر مھم. قرب موعد العملیة الجراح

إذا كنت مصابًا بداء السكري، ال بد أن تتحكم بمستوى السكر في دمك قبل إجراء العملیة الجراحیة لتقلیل حدوث أي مخاطر 
 إذا كنت تحتاج إلى إجراء أي تعدیل في عالجك.ما تحدث مبكًرا مع ممرضتك أو طبیب السكري لدیك لمعرفة و ،محتملة

 )OSAي (انقطاع النفس االنسدادي النوم
) حالة شائعة الحدوث نسبیًا بین البالغین الذین یعانون من الِسمنَة بسبب وجود أنسجة OSAیُعد انقطاع النفس االنسدادي النومي (

 دھنیة أكثر في منطقة الرقبة واللسان، فأثناء النوم، تسترخي ُجدران الحلق وتضیق فیعوق ذلك التنفس الطبیعي والنوم.  

 ) إلى:OSAطاع النفس االنسدادي النومي (ویمكن أن یؤدي انق

 توقف التنفس لیالً  ■

 حدوث ضغط على القلب والرئتین ■

 قلة النوم ■

 الشعور بإرھاق شدید أثناء النھار ■

http://www.nhs.uk/conditions
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 حدوث عدم انتظام في التنفس والذي یمكن أن یسبب تراكم في ثاني أكسید الكربون وانخفاض في مستویات األكسجین. ■

 ) على ھذا الموقعOSAیمكنك العثور على مزید من المعلومات عن انقطاع النفس االنسدادي النومي (
apnoea-www.nhs.uk/conditions/sleep 

 انقطاع النفس االنسدادي النومي والتخدیر
كان انقطاع النفس االنسدادي یمكنك أن تصبح حساًسا جدًا تجاه األدویة المھدئة والكحول ومسكنات األلم أو األدویة الُمخدرة إذا 

، فیمكن لھذه األدویة أن تُزید أعراض انقطاع النفس االنسدادي النومي سوًءا. ولكن من حسن الحظ، اأو حادً  االنومي لدیك متوسطً 
 قسم تقلیل المخاطر.في  5تُعد البدائل مثل التخدیر النخاعي أو التخدیر الموضعي متوفرة غالبًا. انظر الصفحة 

علیكما أن تتواصال مع طبیبكما لیحیلكما إلى عیادة  یجبتعتقد أنك أو شریكك ُمصابون بانقطاع النفس االنسدادي النومي،  إذا كنت
). ھذا الجھاز CPAPاضطرابات النوم لمعرفة ما إذا كان ھناك حاجة الستخدام جھاز ضغط المجرى الھوائي اإلیجابي المستمر (

صال مورد متواصل من الھواء المضغوط من خالل قناع ُمحكم الغلق أثناء نومك وھذا عبارة عن ِمضخة صغیرة تعمل على إی
 القناع إما أن یُغطي أنفك أو أنفك وفمك، فالھواء المضغوط یمنع حنجرتك من االنغالق.

ریق أن یُغیر حیاتك إذا استخدم بطریقة صحیحة، وھذا عن ط CPAPیمكن لجھاز ضغط المجرى الھوائي اإلیجابي المستمر 
مساعدتك على النوم الجید والشعور بالمزید من النشاط أثناء النھار، واإلحساس بمزید من الحیویة عالوة على مساعدتك في خسارة 

 وزنك. 

كما أن الجھاز یقلل أیًضا من الضغط على قلبك، والذي یُوقِف الشخیر ویساعدك على النوم بطریقة أفضل، واألھم، أنھ یسمح لك 
 األلم القویة بطریقة آمنة أكثر. بتحمل مسكنات 

الخاص بك إلى المستشفى حتى یمكنك استخدامھ  CPAPمن المھم جدًا أن تحضر جھاز ضغط المجرى الھوائي اإلیجابي المستمر
علیك  یجب، CPAPبعد عملیتك الجراحیة فوًرا. إذا كنت غیر قادر على استخدام جھاز ضغط المجرى الھوائي اإلیجابي المستمر 

 بلغ الفریق الجراحي حتى یتمكن من ترتیب وسیلة دعم بدیلة والتأكد من ضمان استمرار عملیتك الجراحیة.أن تُ 

 تخثر الدم أو جلطات الدم
 تُزید السمنة من خطر التعرض لجلطات الدم، ویمكن أن یؤدي حدوث جلطات الدم في القلب أو الرئتین أو المخ إلى الوفاة.

كما یزداد أیًضا خطر التعرض لتخثر الدم في المدخنین واألشخاص المصابون بالرجفان األذیني (اضطراب النظم القلبي أو اختالل 
ضربات القلب) والمصابون بالسرطان والذین یعانون من كسور في العظام الطویلة، أو أي مریض تستدعي حالتھ مالزمة الفراش 

 ل الخطورة، أصبحت فرصة التعرض لتخثر الدم أكبر.لفترات طویلة، فكلما زادت عوام

 تخثر الدم والتخدیر 
یمكن أن تزید فرصة حدوث تخثر للدم أثناء وبعد العملیة الجراحیة لألشخاص الذین یعانون من الِسمنَة، ویمكن تقلیل ھذه المخاطر 

 عن طریق الحفاظ على الحركة قدر اإلمكان قبل الجراحة وبعدھا.

 ویمكن أن تكون ھذه الخطوات:  ،طاقم العمل بالمستشفى الخطوات التي یمكن اتخاذھا لتقلیل ھذه الخطورة سوف یناقش معك

 )اارتداء الجوارب الضاغطة (سوف تساعدك ممرضتك على ارتدائھ ■

حة تضغط ھذه األحذیة على أسفل ساقیك للحفاظ على تدفق الدَّم أثناء خضوعك للجرا -ارتداء األحذیة الضاغطة للربلة  ■
 والتعافي المبكر

 في معظم أنواع الجراحة، تعني الحركة المبكرة النزول من السریر یوم خضوعك للعملیة الجراحیة أو الیوم التالي ■

 قد توصف لك أقراص أو حقن لتخفیف دمك وفقًا لنوع الجراحة التي تخضع لھا، وقد یُطلب منك أخذھا في المنزل أیًضا. ■

حتاج إلى العمل بجھد أكبر لضخ األكسجین في جمیع أنحاء جسمك، وھي غالبًا ما تقترن بارتفاع تضغط السمنة على القلب ألنھ ی
ضغط الدَّم والكولیسترول؛ ما یمكنھ أن یؤدي في النھایة إلى مرض بالقلب. كما تعد ضربات القلب غیر المنتظمة (اضطرابات نظم 

 كنت تعاني السمنة. القلب) والسكتات الدماغیة وأمراض الكلى أكثر شیوًعا إذا 
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 أمراض القلب والتخدیر
قد یسبب التخدیر والجراحة ضغًطا إضافیًا على الجسم والقلب، ویمكن أن تزید اإلصابة بالسمنة من خطر اإلصابة بنوبة قلبیة أو 

 قصور القلب أو اضطراب نظم القلب في أثناء الجراحة وبعدھا. 

فإنھ یجب السیطرة علیھا جیدًا قبل الخضوع للجراحة لتقلیل أي مخاطر  ،شكالت بالقلبإذا كنت تعاني ارتفاع ضغط الدَّم أو أیة م
ین أجھزة لفحص ضغط الدم ویمكنك حافحص ضغط دمك جیدًا أثناء الجراحة وقبل الخضوع لھا؛ فلدى بعض الجرا .محتملة

 قبل العملیة الجراحیة.المرور في أي وقت لفحصھ، فإذا كان مرتفعًا؛ سیراجع طبیبك أدویتك ویغیر الالزم 

 حرقة الفؤاد 
حرقة الفؤاد ھي الشعور بحرقة في الصدر بسبب ارتجاع حمض المعدة بالخطأ نحو الحلق (ارتجاع المريء)، والمرضى الذین 

 یعانون زیادة الوزن أو السمنة ھم أكثر عرضة لإلصابة بھذه الحالة. 

 التخدیر وحرقة الفؤاد 
مخاطرة عالیة بانسكاب محتویات المعدة في الرئتین مع استخدام المخدر، وغالبًا ما یُستخدَم أنبوب في حالة حرقة الفؤاد، ھناك 

تنفس لتقلیل ھذه الخطورة. وبالرغم من ذلك، فیمكن إلدخال أنابیب التنفس أن یكون أكثر صعوبة في بعض المرضى الذین یعانون 
 زیادة الوزن أو السمنة.

 لجراحة، بجانب استخدام دواء مضاد للحموضة بانتظام خاصة في یوم الجراحة.من المفید فقدان الوزن قبل ا

 المضاعفات والمخاطر اإلضافیة
التخدیر العام الحدیث آمن جدًا في الحقیقة، وبالرغم من ذلك، إن كنت تعاني وزنًا زائدًا عند مستویات محددة؛ فیمكن لتنفیذ بعض 

 یكون أصعب ویأخذ وقتًا أطول، مثل:اإلجراءات في أثناء الجراحة والتخدیر أن 

لذلك أن یأخذ وقتًا طویًال وقد یتسبب في كدمات بذراعیك، لكنھ من  فیمكنالعثور على ورید إلعطاء األدویة والسوائل،  ■
 .األساسي أن تتلقى مخدرك

 .متابعة ضغط دمك ■

 .ضبط جرعات الدواء المھدئ، خاصة إذا كنت تعاني انقطاع النفس االنسدادي النومي ■

إدخال أنبوب تنفس في حلقك لمساعدتك على التنفس في أثناء العملیة الجراحیة (التھویة). یمكن لمستویات األكسجین لدیك أن  ■
 تنخفض بسرعة كبیرة إن كان ھناك أي تأخیر، لذلك یمكن إلعطائك األكسجین قبل المخدر أن یساعد في تقلیل ھذه الخطورة.

إلجراء عملیتك الجراحیة، وقد یُطلب منك أن تثبت نفسك على طاولة الجراحة لتقلیل صعوبات في تحریكك للوضع الصحیح  ■
 .االحتیاج إلى عمال لتحریكك، كما یمكن للوزن الزائد بحد ذاتھ أن یؤدي إلى زیادة خطورة اإلصابة بجروح الضغط

 الخضوع للجراحة.زیادة خطورة اإلصابة بعدوى بالصدر أو الجرح بعد  ■

 مة بالمستشفى بعد الجراحة.زیادة مدة اإلقا ■

 فضالً على ذلك، فقد یستغرق المرضى المصابون بالسمنة وقتًا أطول لإلفاقة بعد تلقي المخدر.

 تقلیل المخاطر
 استخدام تقنیات التخدیر الناحي بدًال من المخدر العام

عرض علیك تُ التخدیر العام بأن تتلقى المخدر الناحي وتبقى واعیًا (مستیقًظا)، وقد  في بعض اإلجراءات، یمكنك أن تتجنب مخاطر
أحیانًا بعض المھدئات لجعلك تسترخي. في حاالت أخرى یمكن إعطاء التخدیر الناحي باإلضافة إلى التخدیر العام، فتُخدَّر 

في الجزء السفلي من جسدك؛ فسیكون التخدیر  األعصاب حول الجزء من جسدك الذي یحتاج إلى الجراحة. إذا كان اإلجراء
 بالنخاع أو فوق الجافیة مناسبًا، وسیھتم بك فرد من الفریق في أثناء اإلجراء ولن تكن قادًرا على رؤیة الجراحة الفعلیة. 

قلل من مخاطر ھناك فائدة أخرى للتخدیر الناحي تكمن في أنھ قد یسمح لك بالحركة مرة أخرى في وقت مبكر بعد الجراحة؛ ما ی
 اإلصابة بالتخثر. 
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أثناء التخدیر بالكتف أو إحصار العصب حول " یمكنك العثور على المزید عن إحصار العصب والمخدرات النخاعیة في منشوراتنا
 موقعنا اإللكتروني:في كالھما متاح و "،النخاعي المخدر"و الذراع أو الید"

information/translations/arabic-www.rcoa.ac.uk/patient 

ممكن استخدام ھذه الغیر من بالرغم من ذلك، فقد یكون اإلحصار الناحي أكثر صعوبة في تنفیذه إذا كنت تعاني السمنة وقد یكون 
ي االعتبار بعض األشخاص، غیر أنھ بالعلم بمنافعھ المحتملة وتقلیلھ من المخاطر، فاألمر عادةً یستحق أخذ التخدیر الناحي فالتقنیة ل

 كبدیل للتخدیر العام.

م ما قبل تقییلعیادة عند حضورك لل المحتملة سیناقشك اختصاصي التخدیر الخاص بك حول خیارات التخدیر لجراحتك والمخاطر
 یوم جراحتك. الجراحة أو

 تحسین نمط الحیاة قبل الجراحة
في الجراحة المخطط لھا، ھناك كثیر من األمور التي یمكنك فعلھا لتقلیل الخطورة ولجعل اإلجراء آمن قدر اإلمكان. إلیك الخطوات 

 بسرعة. فات وللمساعدة في التعافيالتالیة التي یمكنك اتخاذھا في أثناء انتظار الجراحة لتقلیل فرص حدوث مضاع

 فقدان الوزن
 لفقدان الوزن قبل عملیتك الجراحیة مزایا عدّة: 

في جراحة تنظیر البطن (ثقب المفتاح)، یمكن لفقدان كیلوغرامات قلیلة واتباع نظام غذائي منخفض الدھون والسكر ومرتفع في  ■
تقلیص حجم أعضائك الداخلیة، باألخص نسبة البروتین قبل الجراحة أن یقلل من مقدار الدھون داخل تجویف بطنك، كما یمكنھ 

 الكبد؛ ما یوفر مساحة أكبر للجراح لیجري الجراحة. 

فاتباع نظام غذائي منخفض الدھون مدة أسبوعین قبل لذا مرض الكبد الدھني مرض شائع في البالغین الذین یعانون السمنة،  ■
 الجراحة أمر مھم ویمكنھ مساعدتك في تحسین وظائف الكبد.

 جعل من التنقل والعالج الطبیعي أسھل بعد العملیة.فإن فقدان الوزن یري جراحة العظام أو المفاصل، إذا كنت تج ■

 یصبح إجراؤھا أسھلتقنیات تسكین األلم المتقدمة التي یستخدمھا أخصائیو التخدیر، مثل التخدیر فوق الجافیة والعمود الفقري،  ■
 وبالتالي من المرجح أن تكون أكثر فعالیة.

ن مخاطر مشاكل التنفس وانقطاع التنفس أثناء النوم والتھاب الصدر وتكون جلطات الدم بعد التخدیر، كما أنھ من المھم یقلل م ■
 تناول الطعام الصحي لضمان مستویات كافیة من الفیتامینات والبروتین تساعد جسمك على الشفاء بعد الجراحة. 

 ل داء السكري وانقطاع النفس االنسدادي.یساعدك على التحكم في الحاالت الطبیة الحالیة، مث ■

 اإلقالع عن التدخین وتعاطي الكحول
یقلل التدخین من كمیة األكسجین التي یمكن حملھا في الدم ویتلف بعض اآللیات التي تحمي رئتیك من العدوى، لذا فاإلقالع عن 

في أحسن األحوال، یساعد على زیادة مستویات األكسجین في دمك، وھذا یجعل  ،التدخین لمدة ستة أسابیع على األقل قبل الجراحة
 المخدر أكثر أمانًا ویحسن التئام الجروح ویقلل من خطر السعال والتھاب الصدر بعد الجراحة. 

  إذا توقفت أیًضا عن شرب الكحول قبل الجراحة، ستتحسن وظائف الكبد لدیك وستقل حدة انقطاع النفس االنسدادي.

 ممارسة المزید من التمارین
إن زیادة مستوى نشاطاتك قبل إجراء العملیة یمكن أن یحدث فرقًا حقیقیًا في مدى صحة وسرعة شفائك بعد الجراحة، حیث تساعد 

 التمارین الریاضیة على فقدان الوزن واألھم من ذلك تحسن وظائف القلب والرئة. 

كما یمكن أن یقلل الحفاظ على الحركة قدر اإلمكان قبل الجراحة وبعدھا من خطر اإلصابة بالجلطات الدمویة، وقد تفكر أیًضا في 
القیام بتمارین محددة لزیادة قوة عضالتك، مثًال لدعم مفصل عظام جدید أو لدعم قاع الحوض أو أجزاء أخرى من جسمك، وذلك 

 .  حسب نوع الجراحة التي تجریھا

 استشر طبیبك حول التمارین اآلمنة التي یمكنك القیام بھا.
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 یوم العملیة
یجب أن تأخذ أدویتك كما ھو موصوف حتى یوم العملیة وتحضر جمیع أدویتك وأجھزة االستنشاق معك إلى المستشفى، وسوف 

قد ال تخضع فتناول أي ممیعات للدم، یخبرك الطاقم الطبي متى تتوقف عن تناول أي دواء. ھذا األمر مھم خصوًصا إذا كنت ت
 للعملیة إذا لم تتبع التعلیمات حول كیفیة تناول دوائك قبل العملیة. 

یجب أن یعطیك الطاقم الطبي تعلیمات واضحة حول األكل والشرب، وھذه التعلیمات مھمة وال بد أن تأخذھا في عین االعتبار. إذا 
 خدیر، قد یصل إلى حلقك ورئتیك ویعرض حیاتك للخطر.كان ھناك طعام أو سائل في معدتك أثناء الت

 قبل الجراحة
یتحقق الطاقم الطبي من طولك ووزنك ومؤشر كتلة الجسم مرة أخرى عند الدخول، ویمكن عندئذ استخدام المعدات اآلمنة التي  ■

 تتناسب مع وزنك خالل فترة رعایتك.

 عملیتك. سیعطیك الممرضون ثوبًا مناسبًا وجوارب ضغط لترتدیھا في ■

 قد یُطلب منك الذھاب إلى غرفة العملیات واالستلقاء على طاولة العملیات.  ■

 سیطلب منك طبیب التخدیر منك تنفس األكسجین من خالل قناع الوجھ قبل أن تنام. ■

 یعمل األطباء على توصیل المعدات إلى جسمك لمراقبة النبض وضغط الدم ومستویات األكسجین أثناء العملیة.  ■

 جراحة مباشرةبعد ال
 غالبًا ما ستستیقظ بعد الجراحة في غرفة النقاھة وسیساعدك الممرضون على الجلوس في وضع مستقیم لمساعدتك في التنفس. ■

 قد تحتاج إلى بخاخات أو أجھزة استنشاق لمساعدة تنفسك بشكل أكبر. ■

 ن على استخدامھ إذا لزم األمر.إذا كان لدیك انقطاع التنفس االنسدادي وجھاز تحسین التنفس، سیساعدك الموظفو ■

مع السمنة، وخاصة بعد أنواع معینة من العملیات الجراحیة، یزداد خطر احتیاجك إلى الرعایة في وحدة االعتماد العالي  ■
)HDU) أو وحدة العنایة المركزة (ICU بعد الجراحة، وإذا كان ھذا مخطًطا، فسیناقشھ الطبیب معك قبل الجراحة. یمكنك (

وحدة االعتماد العالي أو وحدة العنایة المركزة من خالل قراءة المنشور الخاص بك معرفة المزید عن اإلقامة المخطط لھا في 
 والمتوفر على موقعنا اإللكتروني: مخدر للجراحة الكبرى

information/translations/arabic-www.rcoa.ac.uk/patient 

 في غرفة اإلنعاش
 إذا لم تستطع التنقل، قد تحتاج إلى طاقم إضافي أو معدات خصوصیة لمساعدتك. ■

 في حالة استخدام جھاز تحسین التنفس، سیساعدك الطاقم على استخدامھ.  ■

لذي تجري فیھ العملیة، وھذا من شأنھ أن یقلل من خطر الجلطات سوف یساعدك الممرضون على النھوض والتحرك في الیوم ا ■
 الدمویة ویحسن من شفائك.

 ملّخص
 عادة ما یمر المرضى الذین یعانون من السمنة بنفس اإلجراءات التي یمر بھا المرضى اآلخرون. 

الوزن وزیادة ممارسة الریاضة إذا كان وعلى الرغم من وجود مخاطر متزایدة، إال أنھ یمكن تقلیلھا قبل الجراحة عن طریق فقدان 
 ھناك وقت، عالوة على التوقف عن التدخین وشرب الكحول قبل الجراحة. 

 شكر وتقدیر
) على نصائحھم وتوجیھاتھم في إصدار ھذا www.weightconcern.org.ukنود أن نشكر شركة وییت كونسیرن (

 المرجع.

http://www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/arabic


  | 7 

 مصادر لمزید من المعلومات
 لك
 ).well-www.nhs.uk/liveالوطنیة ( منظمة خدمة الصحة ■

 طبیبك. ■

 ).www.rcoa.ac.uk/fitterbettersoonerأفضل في أقرب وقت (بشكٍل االستعداد للجراحة  ■

 ).tions/arabicinformation/transla-www.rcoa.ac.uk/patientالتخدیر والمخاطر ( ■

 كتیبات المعلومات ومصادر الفیدیو ■
)information/translations/arabic-www.rcoa.ac.uk/patient( 

 ).www.diabetes.org.ukمرض السكري في المملكة المتحدة ( ■

 ألطبائك
 ).SOBA) (www.sobauk.co.ukوتخدیر السمنة (جمعیة السمنة  ■

 إدارة الفترة المحیطة بالجراحة للمریض الذي تُجرى لھ جراحة السمنة  ■
)patient-obese-bit.ly/periop.( 
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 تغطي أال المتوقع من. كذلك بقائھا ضمان یمكننا ال ھذا ومع ودقتھا، النشرة ھذه معلومات حداثة على الحفاظ في جھودنا نبذل إننا
 مخاوف أي أو اختیاراتكم مناقشة ینبغي لذا. معھا التعامل یجب التي المھمة المسائل أو لدیكم األسئلة جمیع العامة المعلومات تلك
 یمكن ال. توصیة أنھا على النشرة ھذه تعاملوا ال. فقط مرجعي كدلیل النشرة ھذه واستخدام بكم، الخاص الطبي الفریق مع لدیكم

 ھنا النقر یرجى بالكامل، المسؤولیة إخالء بیان على لالطالع. تجاریة أو دعائیة أغراض ألي النشرة ھذه استخدام
)information/translations/arabic-www.rcoa.ac.uk/patient.(  

 تم). Translators without Borders» (حدود بال مترجمون« لمنظمة التابع الترجمة منتدى من مقدمة الترجمات جمیع 
.المعلومات لبعض تفسیر سوء أو أخطاء وجود احتمال یبقى ولكن ممكنة، دقة بأفضل الترجمات تلك جودة ضبط  

 

 أخبِرنا برأیك
 نرحب باقتراحاتكم لتحسین ھذا المنشور. 

إذا كان لدیك أي تعلیقات ترغب في اإلدالء بھا، فیرجى إرسالھا بالبرید اإللكتروني إلى: 
patientinformation@rcoa.ac.uk 

 التخدیر ألطباء الملكیة الُكْلیَة
 WC1R 4SG لندن لیون، رید میدان 35 تشرشل، منزل

1500 7092 020 
 

www.rcoa.ac.uk 
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 سیعاد النظر في ھذه النشرة في غضون ثالث سنوات من تاریخ نشرھا.

 2020الكلیة الملكیة ألطباء التخدیر © 
من فضلكم اقتبسوا ھذا المصدر األصلي. إذا كنت ترغب في استخدام  ،یمكن نسخ ھذه النشرة لغرض إنتاج مواد إعالمیة للمریض

جزء من ھذا المنشور في منشور آخر، یجب تقدیم التنویھ المناسب وإزالة الشعارات والعالمات التجاریة والصور. لمزید من 
 المعلومات، یرجى االتصال بنا.
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