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 التخدیر إختیارات
 أو الفخذ مفصل الستبدال
 الركبة

 استبدال لعملیة خضوعك أثناء التخدیر من توقعھ یمكن ما النشرة ھذه تشرح
 مرضى، وممثلو تخدیر، أطباء النشرة ھذه ألف قد. الركبة أو الفخذ مفصل

 .معًا بالتعاون ومرضى
 مقدمة
 :علیھما الحصول یمكنك التخدیر من مختلفان أساسیان نوعان ھناك فإن الركبة، أو الفخذ مفصل استبدال لعملیة تخضع عندما
 )مسترخیًا لتكون تھدئة مع أحیانًا( قَطني تخدیر ■
 .العام التخدیر ■

 ما وھي. راحة أكثر بأكملھا التجربة وتجعل ألمك تقلل أن شأنھا من والتي أیًضا، علیھا الحصول یمكنك أخرى إجراءات ھناك
 :یلي
 العصب تخدیر ■

 والجرح المفصل حول) الحقن( الموضعي االرتشاحي التخدیر ■

 .أحیاًنَ◌ا الجافیة فوق تخدیر ■

 العملیة قبل
 العملیة قبل التقییم عیادة

 .نشاطك ومستویات العامة الصحیة حالتك على نظرة إللقاء العملیة قبل التقییم عیادة لزیارة المستشفیات معظم ستدعوك
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 حالتك عن سؤالك سیتم. الحالیة الطبیة وصفتك من نسخة أو األصلیة العبوة داخل بك الخاصة الدواء أقراص إحضار یرجى
 .منھا تعاني حساسیة أي عن سؤالك سیتم. سابق تخدیر أو عملیات، أو أمراض، وأي نشاطك وعن العامة الصحیة
 أو الدم فحوصات: مثل تحتاجھا، التي الختباراتا كل عمل وسیطلب العملیة أجل من الصحیة حالتك بتقییم الطبي الطاقم سیقوم
 ).القلب حالة مراقبة) (ECG( القلب كھربیة مخطط
 الصحي وضعك لمناقشة تخدیر طبیب مقابلة أیًضا یمكنك. عملیتك أجل من التخدیر أنواع عن معك یتحدث أن أیًضا للطاقم یمكن

 .طبیة مخاوف لدیك كانت إذا لتخدیرك معینة قةبطری بشدة یوصي قد. بك الخاصة التخدیر واختیارات بالتفصیل
 في شدیدة قیود أو معقدة طبیة مشكالت من تعاني كنت إذا للغایة، عالیة مخاطر ھناك أن بك الخاص التخدیر طبیب یرى قد

 مع ومناقشتھا األساس من العملیة إجراء في للتمعن إضافي وقت على الحصول في ترغب قد. مفاصلك بسبب لیست النشاط
 .اآلخرین أو أسرتك

 المعزز التعافي برنامج
 عودتك وتسریع العملیة من التعافي في المستغرق الوقت تقصیر إلى یھدف المعزز للتعافي برنامًجا المستشفیات من العدید تقدم
 .الطبیعیة للحیاة
 :ھذا یشمل". الرعایة مسار" یسمى األدلة على قائم رعایة برنامج سیتبع بك سیعتني الذي الطبي الطاقم أن یعني ھذا
 الجراحة قبل تجھیزك ■
 األلم وتسكین للتخدیر نموذجیة خطة وضع ■
 العملیة بعد العنبر في تحتاجھا التي الرعایة تنظیم ■
 .المستشفى في قضائھ إلى تحتاج الذي الوقت یختصر كلھ وھذا مبكًرا، والمشي والشراب الطعام تناول على التشجیع ■

 .ممكن حد أدنى إلى العملیة بعد ما المزعجة واآلثار األلم المعزز التعافي أجل من التخدیر عنایة ستقلل

 والركبة الفخذ مفصل جراحة من التعافي برنامج
 مرحلة كل بك سیعتنون الذین الفریق أعضاء لك سیشرح. الجراحة قبل تنعقد تعریفیة جلسات المعزز التعافي برامج معظم توفر
 .والتخدیر العملیة حول لدیك تكون قد أسئلة أي طرح یمكنك. ذلك بعد وتعافیك المستشفى في إقامتك مراحل من

 خاصتك التخدیر طبیب على طرحھا تود قد أسئلة
 الجراحة؟ قبل الصحیة حالتي لتحسین بھ القیام یمكنني الذي ما ■
 المخدر؟ سیعطیني من ■
 بھ؟ توصي الذي التخدیر نوع ما ■
 التخدیر؟ من النوع ھذا استخدام لك سبق ھل ■
 التخدیر؟ من النوع ھذا مخاطر ھي ما ■
 خاصة؟ مخاطر ألي معرض أنا ھل ■
 الجراحة؟ بعد شعوري سیكون كیف ■

 وأفضل لیاقة أكثر لتصبح تحتاجھا التي المعلومات) وأسرع أفضل لیاقة" (Fitter Better Sooner" مصادرنا لك ستوفر
: المعلومات من مزید على للحصول موقعنا على االطالع یُرجى. لعملیتك استعدادًا

www.rcoa.ac.uk/fitterbettersooner 
  

http://rcoa.ac.uk/fitterbettersooner
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 للعملیة االستعداد
 .لھا مخطط لجراحة ستخضع كنت إذا التعافي ولفترة للجراحة نفسك لتجھز بھ القیم یمكنك الذي الكثیر ھناك
 . الجراحة وبعد التدخیر أثناء التنفس مشكالت خطر من أسابیع بعدة العملیة قبل التدخین عن اإلقالع سیقلل مدخنًا، كنت إذا ■

 .شفائك وسیحسن التخدیر عن الناتجة المخاطر من العدید لسیقل وزنك إنقاص فإن الوزن، زیادة من تعاني كنت إذا ■
 من بك الخاص األسنان طبیب عالج یقلل فقد تیجانھا، أو األسنان في خلخلة من تعاني كنت إذا ■

 .أثناءالتخدیر للتلف أسنانك تعرض خطر
 مشكالت أو الدرقیة، الغدة في تمشكال أو الشعبي، االلتھاب أو الربو، أو السكر، مثل مزمنة طبیة مشكلة من تعاني كنت إذا ■

 قبل اإلمكان قدر السیطرة تحت المشكالت ھذه أن من العام طبیبك لدى التحقق فعلیك الدم، ضغط ارتفاع أو القلب، في
 .الجراحة

 تحسن أن للعملیة السابقة األسابیع في نشاطك لزیادة یمكن ■
 مفاصلك كانت إن. الجراحة من تعافیك في كبیًرا فرقًا یحدث نأ یمكن ھذا أن الدراسات أظھرت. ووظائفھ قلبك لیاقة مستویات

 .مفیدة السباحة تجد فقد تؤلمك
. السمعیة المعینات بطاریات إلى باإلضافة المستشفي في إقامتك مدة طوال األدویة من یكفي ما لدیك یكون أن على احرص ■

 .وبعدھا الجراحة قبل االسترخاء على عدتكلمسا األذن سماعات مع الموسیقى أو األلغاز، أو المجالت، بعض اجلب
 مساعدتك بكیفیة وأسرتك أصدقائك وتخبر ذلك بعد المنزل في ستقضیھا التي التعافي لفترة باكًرا تخطط أن األفضل من ■

 عملیة لتسھیل منزلك في تغییرات إجراء أو إضافیة معدات أي إلى بحاجة كنت سواء ستأكلھ، فیما فكر. ممكنة طریقة بأفضل
 . التعافي

 التخدیر خیارات
 العصب، وتخدیر العام، والتخدیر القَطني، التخدیر من مزیج باستخدام الركبة أو الفخذ مفصل الستبدال دیرالتخ إجراء یمكن

 .لك األفضل الخیار في بك الخاص التخدیر طبیب سیناقشك. والتھدئة
 القَطني التخدیر
. موضعي مخدر حقن ھو القَطني التخدیر. والركبة الفخذ مفصل استبدال عملیات في شائعة بصورة القَطني التخدیر یُستخدَم
 النوع ھذا یسمح. الظھر في) الجافیة فوق قسطرة( رفیعة بالستیكیة أنبوبة یدخل التخدیر طبیب فإن الجافیة، فوق للتخدیر بالنسبة

 التخدیر من كثیًرا أطول لوقت الجافیة فوق تخدیر تأثیرات تدوم أن یمكن. الحاجة عند إضافي موضعي مخدر بإعطاء التخدیر من
 .أطول لمدة السریر في تبقى وتجعلك القَطني
  :موقعنا على المتاحة "القَطني تخدیرك" نشرتنا على االطالع یُرجى

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

 :القَطني التخدیر من بدًال  الجافیة فوق تخدیر التخدیر طبیب فیھما یقترح قد حالتان ھناك
 ذلك بعد أطول لمدة األلم لتسكین معینة حاجة ھناك كانت إذا ■

 .ساعات ثالث إلى ساعتین من ألكثر العملیة تستمر أن المتوقع من كان إذا ■
 التخدیر أن یعتقد كان ما إذا معك التخدیر طبیب سیناقش. أطول لفترة السریر في یبقیك قد الجافیة فوق التخدیر فإن ذلك، ومع
 .سیفیدك الجافیة فوق

: موقعنا على المتاحة "الجراحة بعد الجافیة فوق التخدیر آالم تسكین" نشرتنا على االطالع یُرجى
information/translations/arabic-ww.rcoa.ac.uk/patientw 

  

http://www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/arabic
http://www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/arabic
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 العام التخدیر
 :علـى ستحصل. شيء بأي خاللھا تشعر ال بھ المتحكم الوعي فقدان من حالة العام التخدیر عن ینتج
 )كلیھما أو لالستنشاق، غاز أو حقنة،( تخدیر أدویة ■
 لالستنشاق أكسجین ■

 .عضالتك إلرخاء دواء أیًضا أحیانًا، ■
 أدویة إعطاؤك تم إذا. رئتیك إلى التخدیر وغازات األكسجین وصول من للتأكد تخدیرك أثناء حلقك في تنفس أنبوب إدخال سیتم

 للوعي فاقدًا ستكون). صناعي تنفس جھاز( تنفس جھاز استخدام وسیتم بنفسك التنفس على قادًرا تكون فلن عضالتك، ترخي
 .كلھ ھذا خالل

 .وعیك وتستعید التخدیر یتوقف عملیة،ال انتھاء عند
 

 المساوئ
 .العملیة بعد لأللم تسكینًا یوفر ال وحده العام التخدیر

 تؤدي وقد. الحكة أو النعاس أو بالغثیان یشعرون األشخاص بعض یجعل مما لأللم، قویة مسكنات إلى حاجة ھناك تكون قد
 .أیام بضعة مدى على استخدامھا تم إذا اإلمساك إلى المسكنات
 ارتشاحي تخدیر أو ،)العصب حول موضعي مخدر حقن یتم حیث( للعصب تخدیر عمل یمكن العملیة، بعد األلم على للسیطرة

 .عام تخدیر مع قَطني مخدر عمل یمكن نادرة حاالت في أو ،)الجرح حول موضعي مخدر حقن یتم حیث( للجرح
: االلكتروني موقعنا على المتاحة" التخدیر شرح" انشرتن في التخدیر حول التفاصیل من المزید قراءة یمكنك

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

 العصب تخدیر
 طبیب یجد قد – األعصاب تخدیر من مختلفة أنواع ھناك. ساقك إلى تمتد التي األعصاب من بالقرب موضعیة مخدرة حقن ھو

 لبضع باأللم إحساس ودون خدًرا ساقك من جزء سیكون. الصوتیة فوق الموجات جھاز باستخدام الصحیح العصب التخدیر
 .العصب مخدر نوع على اعتمادًا الوقت، ھذا خالل صحیح نحو على ساقك تحریك من تتمكن ال قد. ذلك بعد ساعات

 .عام أو قَطني تخدیر إلى أیًضا ستحتاج. وحده العصب تخدیر باستخدام العملیة إجراء كنیم ال
 

 المزایا
 والعودة التعافي تحسین في ھذا سیساعد. األلم لتسكین قویة أدویة إلى الحاجة من ویقلل ساعات لعدة األلم العصب تخدیر سیسكن

 .أسرع بصورة والشراب الطعام تناول إلى
 المساوئ

 إلى العودة فترة یطیل أن ویمكن لساقك، الكاملة الحركة یمنع قد العصب تخدیر أن إال أفضل، األلم تسكین أن من لرغما على
 .جدید من المشي

 للجرح االرتشاحي التخدیر
 أثناء الجراح ویعطیھ. العملیة علیھ تُجَرى الذي المفصل حول اآلالم، لتسكین أخرى أدویة وأحیانًا موضعي، لمخدر حقن ھو

 أنبوب ترك یتم أحیانًا. العملیة بعد أكبر براحة لتشعر العام التخدیر أو القَطني التخدیر إلى باإلضافة إعطاؤه ویمكن. العملیة
 .الحقن لتكملة المفصل في صغیر بالستیكي
 المزایا
 لو مما أقرب وقت في النھوض من تتمكن قد لكن متغیر، األلم تسكین. الساق عضلة قوة على التأثیر دون األلم تسكین من یحسن

 .العصب لتخدیر خضعت
  

http://www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/arabic
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 التھدئة
 .العملیة أثناء والنعاس باالسترخاء لتشعر القَطني التخدیر مع التھدئة تُستخدَم ما غالبًا
 ).العمیقة أو المتوسطة، أو البسیطة، التھدئة مثل( تفضیلك حسب مصممة التھدئة تكون ما غالبًا ■

 .العملیات غرفة في االستیقاظ عن الذكریات بعض للتھدئة یخضعون الذین األشخاص لدى تكون ما كثیًرا ■
 .ترید ما معرفة لھ یتسنى حتى بك الخاص التخدیر طبیب مع التھدئة استخدام مناقشة یُرجى
 :اإللكتروني موقعنا على علیھا العثور یمكن والتي "التھدئة شرح" نشرتنا في التھدئة حول المزید قراءة یمكنك

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

 عملیتك یوم في
 فقد. ھامة التعلیمات ھذه. والشراب الطعام تناول عن التوقف حول واضحة تعلیمات المستشفى یعطیك أن یجب

 قد وھذا. تخدیرك أثناء معدتك في سائل أو طعام ھناك كان إذا ورئتیك، حلقك إلى الشراب أو الطعام یصعد
 .للخطر حیاتك یعرض

 التي السكري أدویة ھي ما و والشراب الطعام تناول موعد بشأن المستشفى مراجعة یُرجى السكري بمرض مصابًا كنت إذا
 .العملیة یوم ستتناولھا

 .االلكترونیة السیجارة تستخدم أال أیًضا علیك یجب. العملیة یوم تدخن أن یجب فال مدخنًا كنت إذا
. الیوم ذلك في تتناولھا أن یجب التي األقراص حول المسبق التقییم فریق من محددة تعلیمات إلى فستحتاج ،أدویة تتناول كنت إذا

 .الحاجة حسب أقراص أي لتناول الماء من رشفة تأخذ أن یمكنك
 االستشاري مع التحدث إلى فستحتاج ریفاروكسیبان، أو كلوبیدوغریل، أو وارفارین، مثل"للدم ممیعة" أدویة أي تتناول كنت إذا

 وقد األدویة ھذه تناول عن توقفت إذا مخاطر ھناك تكون قد ذلك، ومع. تناولھا عن التوقف علیك یجب متى لمعرفة بك الخاص
 .بدیل دواء وصف یتم
 .لالستشارة بالعنبر االتصال یُرجى المستشفى، دخولك وعدم في بتوعك شعرت إذا

 التخدیر طبیب مقابلة
 .لك المناسبة التخدیر خیارات معك فسیناقش قبل من تقابلھ لم إذا. العملیة قبل التخدیر طبیب سیقابلك
 وعن دورھم عن المزید قراءة یمكنك. الصحیة الرعایة أخصائیي من عالیًا تدریبًا المدربین التخدیر مساعدي مقابلة أیًضا یمكنك
 team-www.rcoa.ac.uk/patientinfo/anaesthesia: موقعنا على التخدیر فریق

 للتخدیر الممھدة األدویة على الحصول
 بدء أو المعدة، حموضة تقلیل أو المرض، من للوقایة دواء ھناك یكون قد. التخدیر قبل إعطاؤھا یتم قد التي األدویة تسمى ھكذا

 .االسترخاء على مساعدتك أو األلم، تخفیف

 العملیة إلجراء استدعاؤك یتم عندما
 .العملیات غرفة إلى الطاقم أفراد أحد سیصطحبك ■
 قد. التخدیر فیھا یتم التي الغرفة في تصبح حتى بك الخاص ناألسنا وطقم السمعیة، والمعینات النظارات، ارتداء عادةً  یمكنك ■

 .عام لتخدیر إخضاعك یتم لم إذا بھا االحتفاظ من تتمكن
 الموسیقى إلى لالستماع الرأس سماعات مع اإللكتروني جھازك أخذ من تتمكن فقد ناحیَّا، أو موضعیًا مخدًرا تتناول كنت إذا ■

 ).مسبقًا ممرضك راجع(

 كنت إذا. عربة أو سریر على أو متحرك كرسي على الذھاب یمكنك أو الطاقم أفراد أحد برفقة القاعة، لىإ المشي یمكنك ■
 .وخفیك بك الخاصة النوم ثیاب ارتداء عادةً  یمكنك المشي، تستطیع

  

http://www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/arabic
http://rcoa.ac.uk/patientinfo/anaesthesia-team
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 التي والعملیة میالدك وتاریخ اسمك عن ستُسأل. التخدیر بدء قبل العملیات قسم إلى وصولك عند روتینیة فحوصات لك تُجَرى
 ھذه. منھا تعاني حساسیة وأي تناولتھ شراب أو طعام آخر وعن ،)إمكن إن( األیمن أو األیسر الجانب على كانت سواء ستجریھا،

 .المستشفیات جمیع في روتینیة الفحوصات

 التخدیر بدء
 طبیب سیوصلك. مدرب مساعد مع بك الخاص التخدیر طبیب سیعمل. العملیات غرفة في أو التخدیر غرفة في تخدیرك دأیب قد

 اإلضافیة األجھزة بعض وأحیانًا( األكسجین ومستویات الدم وضغط القلب ضربات معدل تقیس بأجھزة المساعد أو التخدیر
 ).أیًضا

 .ذراعك أو یدك مؤخرة في ورید في) قنیة( رقیق بالستیكي أنبوب لوضع إبرة تُستخدم

 العملیة أثناء
 ویضبط كثب عن حالتك وسیراقب العملیة طوال معك) إشرافھ تحت یعمل مؤھل تخدیر ممارس أو( التخدیر طبیب سیبقى

 كنت إذا االسترخاء، على ومساعدتك لطمأنتك معك التحدث على قادًرا التخدیر طبیب سیكون. الحاجة حسب التخدیر جرعات
 .مخدًرا أو مستیقًظا

 الدم نقل
 .بعدھا أو العملیات بعض أثناء الدم من كبیرة كمیة تفقد قد

 .األمر لزم إذا فقدتھ، الذي الدم لتعویض الدم نقل بعملیة االستعانة یمكن
 یمكنك. متاحة نتكو قد بدائل وأي الدم نقل عملیة عن المزید معرفة في ترغب كنت إذا التخدیر طبیب أو الجراح سؤال یُرجى
): NHS( الوطنیة الصحیة الخدمات ھیئة موقع من المعلومات من المزید على الحصول أیًضا

transfusion-hs.uk/conditions/bloodnwww. 

 العملیة بعد
 .العملیات غرفة من القریبة اإلنعاش غرفة إلى ستُنقَل ■
 ستتم. نفسھا الغرفة في آخرین مرضى معك سیكون. اإلنعاش غرفة في الصحیة الرعایة أخصائي من فردیة رعایة وستتلقى ■

 قناع خالل من باألكسجین تزویدك سیتم ما عادةً . بعنایة لدیك األكسجین ومستویات الدم وضغط القلب ضربات معدل مراقبة
 ).جیدًا ترطیبًا مرطبًا جسمك یبقي بقنیتك، متصل المعقم السائل من كیس( بتَْستیل تزویدك یتم قد. خفیف بالستیكي وجھ

 .مرض أو ألم من تعاني كنت إذا الفور، على عالجك سیتم ■
 . لتشربھا السوائل بعض لك تُقدَّم قد ■

 .التخدیر من بسالمة لتعافیك اإلنعاش غرفة طاقم یطمئن عندما العتبر إلى ستُعاد ■

 األلم تسكین
. التعافي عملیة من طبیعي جزء األلم لكن العملیة، بعد األلم تخفیف على الركبة أو الورك مفصل استبدال خدرم یركز ما عادة

 یمكن ال. الجدید مفصلك استخدام في والبدء بالوقوف لك والسماح ُمحتمًال  األلم جعل ھو العملیة بعد األلم تسكین من الھدف
 .األلم من ینمع مستوى توقع ویجب تماًما األلم على القضاء

 :األلم تسكین طرق بعض یلي فیما
 

 البلع طریق عن تناولھا یتم سوائل أو أقراص أو حبوب
 .والركبة الفخذ مفصل استبدال بعد األلم لتسكین استخداًما األكثر الطریقة ھي ھذه
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 التحامیل
 .آلخر حین من تُستخدَم). المستقیم( الخلفي ممرك في الشمعیة الحبیبات ھذه توضع
 الجافیة فوق وتخدیر العصب تخدیر
 .العملیة بعد ألیام أو لساعات بفعالیة األلم تسكین على تساعد
 للجرح االرتشاحي التخدیر
 .العملیة بعد ساعات لبضع مرتاًحا یجعلك
 الحقن
 فعالة أدویة إعطاء یمكن. بكثیر أبطأ نحو على الردف أو الساق عضلة في الحقن یعمل. للغایة سریع الورید في الحقن تأثیر

 .الكودین أو البیثیدین أو المورفین مثل األلم لتسكین
 وطلب الممرضین إبالغ علیك یتوجب لذا یرام، ما على لیست حالتك أن على تحذیریة عالمة األلم یكون األحیان، بعض في

 .دائًما ومساعدتھم مشورتھم

 الشائعة األحداث والمخاطر الجانبیة األعراض
 الحدیثة واألدویة والتدریب المعدات لكن تماًما، المخاطر استبعاد یمكن ال. الحدیث التخدیر في شائعة غیر الخطیرة المشكالت

 على موقعنا على المتاحة الفردیة المخاطر نشرات على االطالع یُرجى. األخیرة السنوات في أمانًا أكثر إجراءً  التخدیر جعلت
 :اإلنترنت

information/translations/arabic-www.rcoa.ac.uk/patient 
 وھذا للذاكرة، مؤقت فقدان یحدث قد. والكدمات والرعشة والعطش لغثیانوا الحلق التھاب التخدیر بعد جدًا الشائعة األحداث تشمل
 .عاًما 60 عن أعمارھم تزید الذین األشخاص لدى شیوًعا أكثر األمر
 من 1 بـ الدواء تجاه شدید تحسسي فعل رد حدوث خطر نسبة تُقدَّر. واألعصاب األسنان تلف تشمل الحدوث نادرة مخاطر توجد

 .10,000 كل
 1 بـ للتخدیر مباشرة كنتیجة الوفاة خطر نسبة تُقدَّر. التخدیر أثناء واعیًا تبقى أن ھو) 20,000 كل من 1( جدًا نادر خطر یوجد

 .جیدة بصحة یتمتعون الذین لألشخاص بالنسبة 100,000 كل من
 حول المعلومات من المزید كإعطائ من التخدیر طبیب سیتمكن. والمخاطر األحداث ھذه تقلیل على كثیًرا التخدیر أطباء یحرص

 .لتجنبھا الالزمة واالحتیاطات المخاطر ھذه من أي
: اإلنترنت على موقعنا على التخدیر في الشائعة واألحداث للمخاطر ملخص على الحصول یمكنك

information/translations/arabic-entwww.rcoa.ac.uk/pati 
 بأمراض اإلصابة مخاطر وتزداد الرئتین أو الساقین في الدم جلطات مخاطر تزداد والصحة بالعمر المتعلقة المخاوف تزاید مع

 التخدیر طبیب أو الجراح مع المخاطر ھذه مناقشة علیك یتوجب. العملیة من قریب وقت في الوفاة وحتى الدماغیة والسكتة القلب
 .المسبق التقییم فریق أو
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إننا نبذل جھودنا في الحفاظ على حداثة معلومات ھذه النشرة ودقتھا، ومع ھذا ال یمكننا ضمان بقائھا كذلك. من المتوقع أال تغطي 
اراتكم أو أي مخاوف تلك المعلومات العامة جمیع األسئلة لدیكم أو المسائل المھمة التي یجب التعامل معھا. لذا ینبغي مناقشة اختی

لدیكم مع الفریق الطبي الخاص بكم، واستخدام ھذه النشرة كدلیل مرجعي فقط. ال تعاملوا ھذه النشرة على أنھا توصیة. ال یمكن 
 ھنااستخدام ھذه النشرة ألي أغراض دعائیة أو تجاریة. لالطالع على بیان إخالء المسؤولیة بالكامل، یرجى النقر 

 )information/translations/arabic-www.rcoa.ac.uk/patient.(  
» (مترجمون بال حدود«جمیع الترجمات مقدمة من منتدى الترجمة التابع لمنظمة   Translators without Borders تم .(

جمات بأفضل دقة ممكنة، ولكن یبقى احتمال وجود أخطاء أو سوء تفسیر لبعض المعلومات.ضبط جودة تلك التر  

 رأیك عن أخبرنا
 . النشرة ھذه تحسین باقتراحات نرحب

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

Royal College of Anaesthetists )التخدیر ألطباء الملكیة الكلیة( 
Churchill House, 35 Red Lion Square, London WC1R 4SG 

1500 7092 020 

www.rcoa.ac.uk 
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