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 جراحة إلجراء لك المناسب التخدیر
 القلب

 وما للبالغین) القلبیة( القلب جراحة إلجراء المناسب مخدرك حول معلومات النشرة ھذه تعطیك
 .وبعدھا الجراحیة العملیة وأثناء قبل تتوقعھ أن یمكن

 
 فوائده عالجك حول تفاصیل وجراحك تخدیرك وطبیب المسبق التقییم عیادة في الفریق سیقدم

 .وخطره
 

 أكثر یعد الجراحة من النوع ھذا ألن االعتبار، في أخذھا یجب التي المعلومات من الكثیر توجد
 المستشفى یقدمھا أخرى معلومات أي مع النشرة ھذه قراءة علیك یجب. تعقیدًا الجراحة أنواع

 .بك الخاص
 

 القلب؟ عملیة إلجراء أستعد أن یجب كیف
 التفكیر فعلیك العاجل، العالج إلى بحاجة تكن لم إذا. الجراحة إجراء بعد أكبر بسرعة یتعافون لیاقة األكثر ىالمرض أن األبحاث أظھرت

 ملخص أدناه یوجد. الجراحة قبل ممكنة لیاقة أفضل على للحصول وسعك في ما كل بذل ومحاولة حالي طبي وضع أي تحسین في
 السریع التحسن أدوات مجموعة في للجراحة التحضیر حول مفیدة معلومات إلى إضافةً  صحتك، لتحسین اتخاذھا یمكنك التي للخطوات
 sooner-better-www.rcoa.ac.uk/fitter.(( لألفضل

 
 التدخین

 قبل قصیرة لفترة حتى التدخین عن التوقف أن ھو السار الخبر. الجراحة بعد ما مضاعفات من تعاني أن المرجح فمن مدخنًا، كنت إذا
 العام الممارس لعیادة یمكن. المستشفى في إقامتك مدة ویقصر أفضل بشكل تعمل رئتیك ویجعل الجروح، التئام یحسن أن یمكن الجراحة

 لذا ، عنھ اإلقالع أو التدخین من الحد في المساعدة تقدیم) www.nhs.uk/quit smoking( المحلیة التدخین عن اإلقالع خدمة أو
 .لك المتاحة الخیارات أفضل عن اسألھم

 
  )www.ash.org.uk.(والجراحة التدخین: ASH إحاطة: ھنا والجراحة التدخین حول إضافیة معلومات على العثور یمكنك

 
 الكحول
 الیومیة الحدود ضمن تشرب أنك من تأكد. للتعافي األساسیة اللبنات صنع على قدرة أقل الكبد یجعل. الجسم على عدیدة الكحول تأثیرات

 الكحول تقلیل كیفیة حول مفیدة معلومات على العثور یمكنك. الجراحة بعد التعافي على جسمك قدرة لتحسن منھا أقل أو بھا، الموصى
 ) less-khealth/drin-www.nhs.uk/betterNHS Better Health.( موقع على علیك تعود التي والفوائد

 
 الحمیة
 .الجراحة بعد للتعافي أفضل بشكل جسمك إلعداد صحیًا غذائیًا نظاًما تتبع أن حاول

  

http://www.rcoa.ac.uk/fitter-better-sooner
https://www.nhs.uk/better-health/quit-smoking/find-your-local-stop-smoking-service/
https://ash.org.uk/information-and-resources/briefings/briefing-smoking-and-surgery
http://www.nhs.uk/better-health/drink-less
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 إلى أیًضا الوزن فقدان یؤدي وقد. ورئتیك قلبك على الضغط تقلیل في یساعدك أن یمكن الوزن فقدان فإن الوزن، زیادة من تعاني كنت إذا
 ممارسة على یساعدك إذ الجراحة بعد الدم بجلطات اإلصابة خطر وتقلیل السكري مرض على السیطرة وتحسین الدم ضغط خفض

 .أكبر بسھولة الریاضة
 

 . لك المتاحة المساعدة وأدوات الموارد ھي ما طبیبك مع ناقش
 اإلنترنت على موقعنا على بوزنك وعالقتھ التخدیر حول المعلومات من مزید على العثور یمكن

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

 التمرین
 التمارین حول طبیبك استشر. الجراحیة العملیة من قریب وقت في اإلضافي للعمل ورئتیك قلبك تجھیز في التمارین تساعدك أن یمكن
 .بھا القیام یمكنك التي اآلمنة

 
 .بأمان الجراحة إجراء بإمكانك یزال فال إضافي، بدني نشاط بأي القیام بعدم الطبیب نصحك إذا حتى ذلك، ومع

 
  الحالیة الطبیة الحاالت

 قبل طبیبك فاستشر األخرى، الرئة أمراض أو الربو أو الدم ضغط ارتفاع أو السكري مرض مثل ، حالیة طبیة حاالت من تعاني كنت إذا
 الجراحة عملیة التأخیر منع في ذلك یساعد أن یمكن. الصحیحة الجرعة تتناول وأنك محدث دوائك أن من للتأكد كافٍ  بوقت الجراحة
 .سلیم بشكل والتعافي الجراحیة العملیة إلجراء فرصة أفضل ویمنحك

 
 من المزید ھذا سیمنحك. الجراحة قبل الدم عناصر تعداد لتحسین العالج حول طبیبك إلى تتحدث أن یجب الدم، بفقر مصابًا كنت إذا

 . الدم نقل إلى الحاجة عن یوقفك وقد التعافي أثناء الطاقة
 

 وتقلیل الجروح التئام تحسین إلى ذلك سیؤدي. لدما في السكر مستویات في جیدًا تتحكم أن المھم فمن السكري، بداء مصابًا كنت إذا
 قبل ممكن وجھ أفضل على الدم في السكر نسبة في التحكم لمحاولة السكري مرض وفریق طبیبك مع اعمل. بالعدوى اإلصابة احتمالیة

 . الجراحة إجراء
 

 األسنان وأطقم األسنان
 خطر ھناك. ضروري عالج أي على والحصول الجراحة قبل األسنان بطبی زیارة فیرجى متخلخلة، تیجان أو أسنان أي لدیك كان إذا

 ولثتك أسنانك أن من التأكد المھم من. تخدیرك أثناء مكانھ في التنفس أنبوب وضع عند للتلف المفكوكة األسنان تعرض في یتمثل ضئیل
 عدوى في والتسبب الدم مجرى إلى لبكتیریاا دخول إلى ذلك یؤدي أن یمكن حیث الجراحیة، العملیة قبل مصابة وغیر جیدة حالة في

 .القلب في الشغاف التھاب تسمى خطیرة
 

 الجراحیة؟ العملیة قبل وضعي تقییم سیتم كیف
 جراحة عملیة إلجراء بتجھیزك العیادة ھذه تقوم). الدخول قبل ما عیادة( الجراحیة العملیة قبل ما تقییم عیادة المستشفیات معظم في یوجد
 .موعد من أكثر حضور إلى تحتاج قد. والكلیتین والرئتین والقلب الدم على مطلوبة فحوصات يأ وتنظم قلبك

 
 األدویة حول أسئلة سیطرحون. نشاطك ومستویات العامة صحتك على التعرف في الجراحة قبل ما ممرضة أو التخدیر طبیب سیرغب

 لفكرة إنھا. الماضي في منھا عانیت تكون قد التي المخدرة اقیروالعق القلب، ومشاكل لدیك، الحساسیة من نوع وأي تتناولھا، التي
 طبیبك أو الصیدالني من القائمة ھذه من نسخة على الحصول یمكنك( عادة تتناولھا التي األدویة بجمیع قائمة معك تحضر بأن مستحسنة

 ). العام
 

 . رقبتك تحریك أو فمك فتح في مشاكل أي جھتوا كنت إذا وما األسنان، أطقم أو التیجان أو أسنانك عن أیًضا سیسألون
 

 إلى یصل ما تناول من ستتمكن عادةً،. العملیة قبل والشرب األكل عن التوقف إلى تحتاج متى بالضبط تخدیر طبیب أو ممرضة ستخبرك
 . الحاالت بعض في أقل أو الجراحیة، العملیة قبل ساعتین حتى الماء وشرب ساعات ست

  

https://www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/arabic
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 حتى الماء من رشفھ مع تناولھا یمكن. الجراحة یوم في تتناولھا أن یجب التي األدویة حول تعلیمات الممرضة أو رالتخدی طبیب سیعطیك
 .األمر لزم إذا الجراحة وقت

 
 .والتخدیر العملیة بشأن لدیك تكون قد مخاوف أي ومناقشة أسئلة أي لطرح الفرصة لك ستتاح الجراحیة، العملیة قبل ما التقییم عیادة في

 معرفة یمكنك. الجراحة بعد أفضل ونتائج أقل ندم لدیھم یكون بعالجھم المتعلقة القرارات اتخاذ في نشًطا دوًرا یلعبون الذین المرضى
 الفترة رعایة موقع على الصحیة الرعایة في الخبراء مع مناقشاتك في للمساعدة المفیدة واألدوات المشترك القرار صنع حول المزید

 احةبالجر المحیطة
)).making-decision-www.cpoc.org.uk/shared 
 

 الجراحیة؟ للعملیة الفعلي الوقت في یحدث ماذا
 علیك یعرض قد المستشفیات، بعض في. الجراحیة العملیة إجراء قبل المستشفى في بزیارتك بحالتك سیھتم الذي التخدیر طبیب سیقوم
 .االسترخاء على لمساعدتك التخدیر قبل مھدئًا دواء التخدیر طبیب

 
 لزم وإذا ھویتك، لتأكید علیك األساور ممرضتك ستضع .الجراحیة العملیات غرفة رداء ارتداء منك سیُطلب الجراحیة، العملیة إجراء قبل

 .ساقیك في الدم جلطات منع على للمساعدة ضاغطة جوارب سترتدي الجراحیة، العملیات بعض في .لدیك الحساسیة من نوع أي األمر،
 

 من بالعدید بتوصیلك ذلك بعد سیقومون. بك الخاصة التفاصیل كل من ویتحقق التخدیر مساعد سیقابلك العملیات، غرفة إلى وصولك عند
 أو إصبعك على ومقطعًا الدم، ضغط ھازوج ،)قلبك ضربات لمراقبة( القلب تخطیط جھاز األجھزة ھذه تتضمن). الشاشات( األجھزة

 أثناء نومك عمق مدى لقیاس جبھتك على الموضوعة الملصقات بعض علیك یوضع یكون قد. الدم في األكسجین مستویات لقیاس أذنك
 .دماغك في األكسجین ومستوى التخدیر

 
 یجب لذا جلدك الموضعي المخدر یخدر سوف. الشریانو األوردة في توضع") تقطیر" أو بالستیكیة أنابیب( ثالثة أو قنیتان لدیك سیكون

 .للتنفس إضافي وأكسجین لتھدئتك تخدیًرا إعطاؤك یتم قد ھذا، خالل. الطبیعي الدم فحص من أكثر یؤلمك لن
 

 الجراحیة؟ العملیة خالل سیحدث ماذا
. فمك عبر للتنفس أنبوبًا التخدیر طبیب سیضع ًما،تما تخدیرك یتم أن بمجرد. ذراعك في التقطیر خالل من ببطء المخدرة األدویة حقن یتم

 . تخدیر حالة في إلبقائك التخدیر غاز إلى باإلضافة رئتیك، إلى األكسجین بنفخ االصطناعيّ  التنفُّس جھاز تسمى آلة ستقوم
 

 أیًضا سیضعون تخدیرك، بمجرد .الكلى تفرزھا التي البول كمیة إلظھار بالمثانة) قثطرة( ناعم أنبوب توصیل سیتم التخدیر، بعد أیًضا،
 أثناء لقلبك صور إلعطاء المعدة باتجاه فمك خالل من) TOE أو المريء عبر القلب صدى مخطط( الصوتیة فوق للموجات أنبوبًا

 . تستیقظ أن قبل ھذا إخراج سیتم. الجراحیة.العملیة
 

 معرفة في وسیساعدنا األدویة بعض إلعطاء ھذا یستخدم). رالتخدی مع نائم( تخدیرك یتم أن بعد رقبتك في أكبر أخرى قنیة وضع یتم
 باستخدام( تخدیرك یتم أن قبل لوضعھ حاجة ھناك أن یعتقد التخدیر طبیب كان إذا. تنام أن بمجرد ذلك یتم ما عادةً . قلبك ضخ جودة مدى

 . معك األمر ھذا یناقش فسوف ،)الجلد لتخدیر موضعي مخدر
 

 للجراحة، بالنسبة الحال ھو ھذا كان إذا. ینبض قلبك كان إذا ممكنة الجراحة تكون ال القلب، على تُجرى التي تالعملیا من للعدید بالنسبة
 حول الدم ویضخ القلب عمل الجھاز ھذا یتولى). والرئة القلب آلة( الِرئَِویّة القَْلبِیَة الَمَجاَزة تسمى خاصة بمضخة بتوصیلك فریقك فسیقوم
 من العدید تستغرق. العملیة من لجزء بأمان قلبك ضربات إیقاف یمكنھ الفریق أن یعني ھذا. دمك إلى ألكسجینا یضیف أنھ كما. جسمك

 ھذا خالل كثب عن المجازة بآلة یعتني الذي والفني التخدیر طبیب سیراقبك. ساعات خمس إلى ثالث بین ما الجراحیة القلب عملیات
 .الوقت

 
 حیثما. المفقود الدم لتعویض الكانیوال/القُنیّة خالل من السوائل بحقن فریقك سیقوم. القلب جراحة ءأثنا الدم بعض تفقد أن الطبیعي من

 الجراحیة العملیة أثناء دم نقل إلى تحتاج قد ذلك، ومع. إلیك نقلھ وإعادة) الخالیا حافظ( خاصة آلة باستخدام دمك بجمع سیقومون أمكن،
 ھو مما أكثر دم أي یعطوك لن. للغایة آمنة الحدیثة الدم نقل وعملیات بعنایة الدم نقل ملیاتع في المستخدم الدم فحص یتم. بعدھا أو

 طبیب سیناقش. الدمویة الصفائح أو المجمدة الطازجة البالزما مثل أخرى، دم مكونات إلى أیًضا تحتاج قد. اآلمن تعافیك أجل من مطلوب
 .منفصلة موافقة رةاستما على التوقیع منك یطلب وقد معك ھذا التخدیر
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 الجراحیة؟ العملیة بعد سیحدث ماذا
 إلى ستحتاج ألنك ھذا). HDU( العالیة التبعیة وحدة أو) ICU( المركزة العنایة وحدة إلى نقلك سیتم الجراحیة، العملیة إجراء بعد

 .العادي الجناح في توفیرھا یمكن ال التي المتخصصة المعدات من والمزید الطبیة والرعایة التمریض من أعلى مستوى
 

 ستقوم. المستقلة أوالعنایة المركزة العنایة وحدة في.كثب عن الكلى ووظائف والتنفس الدم وضغط القلب ضربات معدل مراقبة ستتم
 . تحتاجھ لما وفقًا واألدویة السوائل بتعدیل ممرضتك

 
 .تماًما المخدر من إلخراجك المناسب قتالو یحین حتى االصطناعيّ  التنفُّس بجھاز ومتصالً  مخدًرا سیبقونك

 
 بعد عادة ھذا یحدث. وأنفك فمك على قناع خالل من األكسجین وإعطائك التنفس أنبوب بإزالة ذلك بعد المركزة العنایة وحدة فریق سیقوم
 مشاكل من تعاني كنت إذا أو المعقدة الحاالت في) أیام حتى( ذلك بعد یكون أن یمكن. الجراحیة العملیة نھایة من ساعات ست إلى أربع

 .لذلك حاجة ھناك تكون أن المحتمل من أنھ یعتقدان كانا إذا العملیة قبل معك التخدیر وطبیب الجراح سیناقش .التنفس في
 

 قد. صدرك من سوائل أي تصرف أنبوبان أو أنبوب أیًضا لدیك سیكون. والشاشات التقطیر أجھزة بجمیع متصالً  ستظل تستیقظ، عندما
 معدل في للتحكم األمر، لزم إذا استخدامھا، التخدیر لطبیب یمكن والتي) االنظام أسالك( بقلبك المتصلة الدقیقة األسالك بعض ھناك كونت

 .التبول على لمساعدتك مثانتك في قثطرة لدیك یزال ال قد. فقط أیام لبضعة بھا االحتفاظ یتم ما عادة. القلب ضربات
 

 من إخراجھا بمجرد. راحتك على للحفاظ التنقیط خالل من اآلالم لتسكین قویة عقاقیر التخدیر طبیب یعطیكس وبعدھا، العملیة أثناء
 .الفم طریق عن أقراص تناول على قادًرا وستكون لأللم قویة مسكنات إلى احتیاجك احتمالیة ستقل صدرك،

 
. جیدًا والسعال بعمق التنفس من تتمكن حتى األلم مسكنات من یكفي ما تأخذ أن المھم من. بانتظام لدیك األلم مستویات ممرضتك ستفحص

 الطبیعي العالج أخصائي لك سیشرح. الصدر في بعدوى اإلصابة وتجنب جید بشكل تعمل رئتیك على للحفاظ المخاط تسعل أن المھم من
 .صحیح بشكل السعال كیفیة لك ویوضح التنفس تمارین

 
 تقدیم على قادرة ممرضتك ستكون. الفائقة المستقلة أوالعنایة المركزة العنایة وحدة في وجودك أثناء زوار استقبال على قادًرا ستكون

 ال فقد المرض، شدیدو مرضى بھا منطقة في بك االعتناء یتم قد ألنھ نظًرا. بھم المسموح الزوار وعدد الزیارة أوقات بشأن لك المشورة
 .زیارتھا الصغار لألطفال المناسب من یكون

 
 العملیة من أیام ثالثة أو یومین بعد عادة ھذا سیكون. المركزة العنایة في والعالج الرقابة كل إلى بحاجة تكون ال عندما الجناح إلى قلستنت

 .الجراحیة
 

 .المنزل إلى العودة یمكنك ومتى تعافیك یستغرقھا أن یتوقعون التي المدة عن جراحك مع تناقش أن یمكنك
 

 القلب؟ جراحة مضاعفات حدوث مخاطر ھي ما
 قبل العامة وصحتك قلبك عمل جودة ومدى تجریھا، التي القلب جراحة نوع على بعدھا أو العملیة أثناء مضاعفات حدوث خطر یعتمد

 .الجراحة
 

 القلب لجراحة تخدیرك أثناء
 الجسم من أخرى بأجزاء لحقت التي واألضرار والعدوى النزیف ھذه وتشمل. والمراقبة والتقطیر الخطوط وضع في مخاطر ھناك 

 . حالة 100 كل من 1 - شائعة المخاطر ھذه. منھا قریبة تكون
 من 1 من قلأ - الحدوث نادر القدم بإصبع الخاص الصوتیة فوق الموجات أنبوب من) الطعام أنبوب( المريء في تلف حدوث خطر 

 .حالة 10000 كل
 
 القلب عملیات على أیًضا تنطبق العام للتخدیر القیاسیة الجانبیة والتأثیرات المخاطر جمیع: 
 ذلك بعد الحلق والتھاب بالمرض الشعور الشائع من 
 والعینین واألعصاب األسنان تلف الشائعة غیر المخاطر تشمل 
 من 1 ھو القلب جراحة أثناء الوعي حالة عن الذاتي اإلبالغ خطر أن كبیرة دراسة أظھرت - القلب جراحة أثناء شائع غیر الوعي 

 8600 كل
 نادرة التخدیر لعقاقیر التحسسیة الفعل ردود.  
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: الویب على الكلیة موقع عبر إجراءاتھ أو بالتخدیر مرتبطة محددة مخاطر حول منشورات أیًضا تتوفر
information/translations/arabic-www.rcoa.ac.uk/patient 

 
 القلب جراحة من تعافیك فترة خالل

 سبیل على إضافي، عالج إلى تحتاج قد الخاصة، حالتك على اعتمادًا. األخرى العملیات من تعقیدًا أكثر القلب جراحة من التعافي یكون قد
 : المثال

 
 1 حوالي - جدًا شائع ھذا. الوقت ھذا خالل تخدیرك یتم ما وعادة المعتاد، من أطول لفترة التھویة في مساعدة إلى رئتیك تحتاج قد ▪

  حاالت 10 كل نم
 إلى فمك في التنفس أنبوب تغییر إلى تحتاج فسوف أیام، بضعة من ألكثر االصطناعيّ  التنفُّس جھاز على البقاء إلى بحاجة كنت إذا ▪

 فغر أنبوب إخراج یمكن. حالة 100 من 1 - شائع ھذا. الھواء مجرى إلى مباشرة عنقك مقدمة عبر یمر أنبوب ھذا". الرغامي فغر"
 إلیھ حاجة ھناك تكون ال عندما بسھولة الھوائیة القصبة

 مفرًطا، النزیف كان إذا. بعنایة ذلك بمراقبة والممرضات األطباء وسیقوم العملیة بعد الداخلي النزیف بعض یحدث أن الطبیعي من ▪
 جزء ھذا. النزیف لوقف خرىأ جراحیة عملیة إلجراء الجراحیة العملیات غرفة إلى بإعادتك قراًرا والجراح التخدیر طبیب یتخذ فقد
 العملیة اكتمال بعد ساعات لبضع مخدًرا بقاءك سبب من

 ما غالبًا. التعافي فترة خالل القلب نظم في االضطرابات بعض من القلب لجراحة خضعوا ممن أشخاص عشرة كل من ثالثة یعاني ▪
 قلیل عدد یحتاج. األمر لزم إذا طبیعي بشكل الخفقان على قلبك لمساعدة العملیة أثناء مكانھا في المؤقتة االنظام أسالك الجراح یضع

 الجراحة بعد الدائم القلب ضربات تنظیم جھاز إلى المرضى من
. حالة 100 كل من 5 و 3 بین الخطر ھذا یتراوح الجراحة، نوع على اعتمادًا - القلب جراحة بعد دماغیة بسكتة اإلصابة خطر ھناك ▪

 في قاتلة تكون أن یمكن. وابتالعك وتحدثك حركتك طریقة على تؤثر األمد طویلة أو مؤقتة مشاكل الدماغیة السكتة تسبب أن یمكن
 األحیان بعض

 تعافي أثناء الفضالت من دمك لتنظیف الكلى غسیل آلة استخدام ویمكن صحیح بشكل لتعمل إضافیة مساعدة إلى أحیانًا كلیتیك تحتاج ▪
 أحد في أخرى كبیرة قطرة وضع إلى بك الخاص التخدیر طبیب سیحتاج حاالت 50 كل من 1 حوالي - جدًا شائع ھذا. كلیتیك

 ذلك إلى بحاجة كنت إذا عروقك
 سیعطیك الحاالت، معظم في حاالت 100 كل من 1 حوالي - جدًا شائع ھذا. تعافیھ أثناء جیدًا الدم ضخ في للمساعدة قلبك یحتاج قد ▪

 مرة بمفرده العمل من القلب یتمكن حتى صناعیة مضخات استخدام یتم األحیان ضبع في ولكن بذلك، للقیام أدویة التخدیر طبیب
 أخرى

 كل من 1 من أقل - نادر الخطر. العملیة أثناء المعدة مسار تحویل بجھاز توصیلك تم إذا القلب داخل بالعدوى اإلصابة خطر ھناك ▪
 .حالة 5000

 
 من أي إلى بحاجة كنت إذا. األرجح على إلیھا بحاجة أنك اعتقدوا إذا عملیةال قبل معك اإلجراءات ھذه مخاطر الجراحي فریقك سیناقش

 . العالجات تلقي عدم عن الناتجة المضاعفات عالج إلى االضطرار من بكثیر أقل علیك الخطر یكون ما فعادة اإلضافیة، العالجات ھذه
) SCTS( والصدر القلب جراحة جمعیة موقع على المحتملة والمضاعفات القلب جراحة حول مفصلة معلومات على العثور یمكن

 ): BHF( البریطانیة القلب ومؤسسة
 
 www.scts.org/patientsالمرضى ▪
 
 w.bhf.org.uk/informationsupport/treatmentsww: الدمویة والدورة القلب أمراض عالجات ▪
 

 .ذلك تفسیر في للمساعدة مقیاس یلي وفیما. واألرقام للكلمات تفسیرھم كیفیة في الناس یختلف
 
 
 
 

 جدًا نادرة نادرة شائعة غیر شائعة جدًا شائعة
 100,000 كل من 1

 في واحدة إصابة حالة
 كبیرة مدینة

 10,000 كل من 1
 في واحد إصابة حالة

 صغیرة مدینة

 1,000 كل من 1
 واحدة إصابة حالة

 قریة في

 100 كل من 1
 واحدة إصابة حالة

 حي في

 شخص 10 كل من 1
 واحدة إصابة حالة

 أسرتك في
  

https://www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/arabic
http://scts.org/patients
http://www.bhf.org.uk/informationsupport/treatments
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 المعلومات؟ من مزید على الحصول یمكنني أین
 .التخدیر حول معلومات على یحتوي منھا والعدید القلب جراحة حول بھا الخاصة المعلومات منشورات المستشفیات معظم تنتج

 
 الكلیة موقع على المعلومات كتیبات من مزید على العثور یمكنك

information/translations/arabic-www.rcoa.ac.uk/patient .أو التخدیر قسم من اأیضً  المنشورات تتوفر قد 
 .بك الخاص المستشفى في المسبق التقییم عیادة

 
 
 

 تلك تغطي أال المتوقع من. كذلك بقائھا ضمان یمكننا ال ھذا ومع ودقتھا، النشرة ھذه معلومات حداثة على الحفاظ في جھودنا نبذل إننا
 مع لدیكم مخاوف أي أو اختیاراتكم مناقشة ینبغي لذا. معھا عاملالت یجب التي المھمة المسائل أو لدیكم األسئلة جمیع العامة المعلومات

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

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

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

 رأیك ما أخبرنا
 .النشرة ھذا لتحسین باالقتراحات نرحب

 
  patientinformation@rcoa.ac.uk:على لھم إلكتروني برید إرسال یرجى بھا، اإلدالء في ترغب تعلیقات أي لدیك كان إذا
 
 

 ال�ل�ة المل��ة ألطباء التخدير
شل هاوس،   WC1R 4SGر�د ليون سك��ر ، لندن  35��ش

020 7092 1500 
 

www.rcoa.ac.uk 
 

 2022يونيو الطبعة الثان�ة، 
 . ة خالل ثالث سنوات من تار�ــــخ الن�ش  �جري مراجعة و تحد�ث هذە الن�ش

 
 

 ال�ل�ة المل��ة ألطباء التخدير 2022© 
ي م

. إذا أردت استخدام جزء من هذا المنشور �ض . ُير�ب االقتباس من هذا المصدر األص�ي ة بغرض توف�ي معلومات للمر�ض ُ��تب إقرار نشور آخر �جب أن ُ�مكن �سخ هذە الن�ش
 مناسب وأن تم� الصور والعالمات والشعارات. لم��د من المعلومات، ُير�ب التواصل معنا. 

 
 

https://www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/arabic
http://www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/arabic
mailto:patientinformation@rcoa.ac.uk
http://www.rcoa.ac.uk/

