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 الموضعي التخدیر
 عینك لعملیة

 كتب. الموضعي التخدیر تأثیر تحت للعین جراحیة لعملیة تخضع عندما متوقع ھو ما النشرة ھذه تشرح
 . معًا یعملون المرضى عن وممثلون ومرضى تخدیر أطباء النشرةَ  ھذه

 العین في جراحیة عملیة إجراء عند موضعي مخدر
 عملیة إجراء عند حقن أو/  و للعین قطرات شكل على إعطاؤه یمكن. باأللم الشعور تمنع التي األدویة من نوع ھو الموضعي المخدر
 .العملیة أثناء ألم بأي الشعور عدم ھي الغایة. الموضعي المخدر تُعطى أن بعد لك یحدث لما ومدرًكا مستیقًظا ستظل. العین في جراحیة

 الموضعي؟ تخدیرال ممیزات ھي ما
 :أنھ كما. العین في جراحیة عملیة إجراء أثناء باأللم الشعور تخدیر في جیدُا الموضعي المخدر یعمل ما عادةً 
  العملیة بعد ساعات لعدة األلم تسكین في یساعد ■
 مسنًا كنت إذا وخاصة العام، التخدیر من أقل الجانبیة وآثاره مخاطره تكون ما عادةً  ■
 الیوم نفس في المنزل إلى العودة من عادةً  تتمكن حتى الجراحة، عقب السریع افيالتع من یُمكَّن ■
 العادیة أدویتك معظم تناول مواصلة من یُمّكنك ■
 .ذلك بشأن المشورة المستشفى طاقم لك سیقدم كما - العام التخدیر من أكبر بحریة والشراب الطعام تناول من یُمّكنك ■

  العام؟ التخدیر تفّضل كنت إذا االختیار حریة لدیك ھل
 .عملیتك أجل من لھ التخطیط تم ما على وتوافق تفھم حتى خطوة بأي الشروع یتم لن. نعم ■
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 ھناك یكون قد. ممكن وقت أسرع في الجّراح أو التخدیر طبیب مع األمر ھذا مناقشة علیك فیجب العام التخدیر تفضل كنت حال في ■
 العام التخدیر تحت الجراحة انتظار قوائم ألن العملیة إلجراء أطول لفترة االنتظار إلى تحتاج قد. عام تخدیر إلجراء طبي مانع

 .العام التخدیر تحت الجراحیة العملیات إجراء من المستشفیات بعض تتمكن ال قد. طویلة

 الموضعي؟ التخدیر إعطاء یتم كیف
 :الموضعي التخدیر من نوعان یوجد
 عند النوع ھذا یمكن كان إذا الجراح طبیبك سیخبرك. للحقن حاجة ال. العین لتخدیر قطرات وضع بعد العملیات بعض إجراء مكنی ■

 عملیتك إجراء
 المثال سبیل على - للغایة ثابتة العین فیھا تظل أن یجب التي العملیات ذلك یتضمن. موضعي مخدر حقن العملیات من العدید تتطلب ■

 في لیس ولكن( العین من بالقرب حقنة تُعطى ثم. العین سطح لتخدیر أوالً  القطرات تُعطى. العین شبكیة على تُجرى التي العملیات
 ).نفسھا العین مقلة

 مؤلمة؟ الموضعي التخدیر حقنة ھل
 وقد جدًا رفیعة إبرة متُستخد. اإلمكان قدر مرتاحة لجعلھا أوالً  العین سطح تخدر التي القطرات تستخدم. آلخر شخص من ھذا یختلف
 .دقیقة من أقل لمدة یستمر ما عادةً  والذي الضغط، أو بالوخز شعور ھناك یكون

 العین؟ في جراحیة عملیة إلجراء موضعیًا مخدًرا شخص أي إعطاء یمكن ھل
 :على قادًرا تكون أن منك یتطلب موضعي مخدر باستخدام بأمان عملیتك إجراء إن. ال الجواب

 دقیقة 60-45 بین تترواح لمدة باعتدال الظھر على االستلقاء ■
 .البسیطة التعلیمات اتباع ■
 :لدیك كان إذا موضعي مخدر باستخدام عادةً  یُنصح ال
 الموضعي التخدیر أدویة من معروفة حساسیة ■
 باعتدال االستلقاء من مانع ■
 مثالً ) باركنسون( االرتعاشي الشلل مرض بسبب ھادئًا تبقى أن المستحیل أو الصعب من أنھ تجد ■
 المثال سبیل على المعتدل الخرف مرض بسبب یحدث ما تذكر في صعوبة تجد ■
 علیھ السیطرة یمكنك ال سعال من تعاني ■
 السمع في شدیدة صعوبات من تعاني ■
 لك یقال ما فھم في صعوبة ستواجھ ■
 .المغلقة األماكن من شدید رھاب لدیك ■
 

 إجراء خیار أخذ سیتم أنھ علًما تخدیرك عن المسؤول الطبیب مع الخیارات بمناقشة الجراح طبیبك فسیقوم علیك، تنطبق الحاالت ھذه من أي كانت إذا
 .االعتبار عین في عام تخدیر

 الموضعي؟ التخدیر إجراء یتولى من
 .الموضعي بالتخدیر القیام على العیون وجراحي التخدیر أطباء من كل تدریب یتم
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 الموضعي؟ التخدیر من مضاعفات ھناك ھل
 عین أو بكدمات األحیان بعض في تصاب قد. األشخاص من للعدید أمانًا التخدیر أنواع أكثر ھو العیون لجراحة الموضعي التخدیر
 نحو أو أسبوع لمدة قبیًحا یبدو قد ولكنھ العادة في خطیًرا لیس ھذا. العین حول صغیر دموي وعاء تلف إلى یؤدي قد الَحقن ألن سوداء،

 .للدم ممیعة أخرى أدویة أو األسبرین تتناول كنت حال في أكثر محتمل حدوثھ یعد. ذلك
 .آخر لیوم العملیة تأجیل جّراحك یقرر قد. العین حول مشاكل الحقن بعد النزیف یسبب ما نادًرا

 خطیرة مضاعفات
 یتأثر لذا( أقل أو 5000 كل من 1 حوالي عینك عضالت أو الدمویة أوعیتك أو بصرك على یؤثر لعینك كبیر ضرر حدوث خطر یبلغ

 تخدیرك عن المسؤول الطبیب بإمكان سیكون. تنفسك أو قلبك على خطیرة آثار تحدث ما نادًرا). معالج مریض 5000 كل من فقط واحد
 .المضاعفات ھذه حول المعلومات من مزید تقدیم العیون جراح وطبیبك

 العملیة قبل
 عملیة إلجراء تخطط كنت إذا التعافي وفترة للجراحة نفسك لتجھیز بھ القیام یمكنك الذي الكثیر ھناك

 .جراحیة
 بأفضل مساعدتك بكیفیة وأسرتك أصدقائك وتخبر العملیة بعد المنزل في ستقضیھا التي التعافي لفترة باكًرا تخطط أن األفضل من ■

 .التعافي عملیة لتحسین لمنزلا في تغییرات أي إجراء إلى بحاجة كنت ما وإذا ستأكلھ فیما فكر. ممكنة طریقة
 إلى لیأخذك بالغ شخص مع التنسیق علیك فسیتوجب لأللم، تسكین أو عام لتخدیر التعرض بعد الیوم نفس في منزلك إلى عدت إذا ■

 یعتنون الذین بأولئك الخاصة المعلومات على العثور یمكن. ساعة 24 إلى یصل لما معك ویبقى أجرة بسیارة أو بالسیارة المنزل
: لأللم تسكین أو عام لتخدیر خضع شخص رعایة بعنوان بنا الخاصة النشرة في لأللم تسكین أو عام لتخدیر لتوه خضع بمریض

information/translations/arabic-www.rcoa.ac.uk/patient 
 اعتام لجراحة بالتحضیر الخاصة النشرة على االطالع یُرجى العین، عدسة اعتام لجراحة التحضیر حول معلومات على للحصول ■

 :اإلنترنت شبكة على موقعنا عبر علیھا العثور یمكن والتي العین عدسة
ctwww.rcoa.ac.uk/patientinfo/catara 

 

 الجراحیة العملیة قبل التقییم عیادة
 إلى الحضور منك یُطلب ربما أو صحتك حول إلیك قصیر استبیان إرسال یتم قد. العملیة لموعد التخطیط بمجرد طبي فحص إجراء یلزم

 تقدیم أجل من طبیب لتواجد باإلضافة الجراحیة، العملیة قبل ما تقییم عیادة الممرضات تدیر ما عادةً . الجراحیة العملیة قبل ما تقییم عیادة
 .المشورة

 الترتیب فسیتم فحوصات أي إلى بحاجة كنت حال في. نشاطك ومستویات وحساسیتك وأدویتك العامة صحتك عن مفصلة أسئلة سیسألونك
 .العیادة ھذه في لھا

 في أمورك إدارة لكیفیة التخطیط المھم من. العملیة بعد الدعم من یكفي ما لدیك أن من للتأكد المنزل في وضعك عن أیًضا سیسألونك
 في خاص بشكل مھم ھذا. العین قطرات استخدام في دتكومساع لرعایتك معك البقاء شخص أي بإمكان كان إذا وما العملیة بعد المنزل

 .الجراحة بعد علیك األمر لتسھیل األثاث نقل في أیًضا ترغب قد. البصر في ضعف من تعاني األخرى عینك كانت حال
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 المعتادة أدویتك
. العُلب مع نفسھا األدویة أو أدویتك ماءبأس قائمة إحضار یرجى. تتناولھا التي األدویة الجراحة قبل التقییم عیادة في الموظفون سیسجل
 .العشبیّة األدویة أو طبیة وصفة بدون متاحة وتكون تتناولھا أدویة أیّة ھذا یتضمن

 یوم في أو أیام بضعة قبل الحبوب أو األدویة بعض تناول عن االمتناع یجب ذلك، ومع. العملیة قبل كالمعتاد األدویة معظم تُؤخذ أن یمكن
 .دقیق بشكل اتباعھا ویجب مھمة التعلیمات ھذه. عنھا االمتناع أو تناولھا علیك أدویة أیّة حول تعلیمات ستُعطى .العملیة موعد

 أن یمكن. غیرھا أو وارفارین أو ریفاروكسابان أو كلوبیدوغریل مثل للدّم ممیعة أدویة تتناول كنت إذا خاصة تعلیمات إلى تحتاج قد
 األدویة ھذه تناول عن للتّوقف تحتاج ال قد. مستشارك مع المخاطر ھذه تناقش أن وعلیك األدویة ذهھ تناول عن للتّوقف مخاطر تترتب

 .العین عدسة اعتام جراحة أجل من

 العملیّة یوم في
 أن یجب ومتى والشرب الطعام تناول عن التّوقف علیك إذا ما حول واضحة تعلیمات تصلك أن یجب

 .ذلك یتم
 قبل والشرب الطعام تناول بشأن لك تُوّجھُ  تعلیمات أیّة اتباع یُرجى. ذلك بخالف تعلیمات تصدر لم ما الّروتینیة األدویة تناول یُرجى
 .تحتاجھا التي الدواء أقراص تناول أجل من الماء شرب یمكنك. العملیة
 .عمیلتك تُؤّجل أن المحتمل من. العملیّة یوم في شدیدة برد نزلة أو سعال من تعاني كنت إذا للمشورة طلبًا بالمستشفى االتصال یُرجى
 .منھا التحقق من والممرضات األطباء یتمكن حتى معك االستنشاق وأجھزة واألقراص األدویة جمیع جلب یُرحى

 الجراح طبیبك مقابلة
 سیُطلب. معك العملیة تفاصیل وسیناقش العملیة علیھا ستجرى التي العین بفحص سیقوم). عیون طبیب( العیون جراح طبیبك سیُعاینك

 .العملیة علیھا ستجرى التي العین قرب عالمة وضع وسیتم موافقة استمارة توقیع منك

 تخدیرك عن المسؤول الطبیب مقابلة
 .التخدیر عن طرحھا تود أسئلة أي على اإلجابة ویمكنھ مقابلتھ من فستتمكن العین، جراح مع یعمل التخدیر طبیب كان إذا

 وعن دورھم عن المزید قراءة یمكنك. عالٍ  مستوى ذو تدریبًا ُمدربون صحیة رعایة أخصائیي وھم التخدیر مساعدي ةمقابل أیًضا یمكنك
 team-www.rcoa.ac.uk/patientinfo/anaesthesia: اإللكتروني موقعنا على التخدیر فریق

 

 الجراح طبیبك أو تخدیرك عن المسؤول الطبیب على طرحھا في ترغب قد أسئلة
 المخدر؟ سیعطیني من ■
 التخدیر؟ من النوع ھذا استخدام لك سبق ھل ■
 موضعي؟ لتخدیر أخضع أن یجب ھل ■
 التخدیر؟ من النوع ھذا مخاطر ما ■
 بي؟ خاّصة مخاطر ھناك ھل ■
 بعدھا؟ سأشعر كیف ■

 االسترخاء؟ على لمساعدتي شيء على الحصول یمكنني ھل
 على الناس ومساعدة الطمأنینة تقدیم على جدًا معتادون العملیات غرفة في اآلخرین والموظفین تخدیرك عن المسؤول الطبیب إن

 ،وتحركت فجأة استیقظت ثم غفوت إذا العملیة أثناء مشاكل تسبب قد فإنھا ذلك، ومع. أحیانًا المھدّئة األدویة إعطاء یُمكن كما. االسترخاء
 .لك المتاحة الخیارات مناقشة یمكنھم. الجراح طبیبك أو تخدیرك عن المسؤول الطبیب مع مخاوفك ناقش رجاءً . تنفسك تباطأ إذا أو

: اإللكتروني موقعنا على المتاحة األلم بتسكین الخاصة الموضحة النشرة على االطالع یُرجى األلم تسكین عن المعلومات من للمزید
information/translations/arabic-www.rcoa.ac.uk/patient 
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 ذلك؟ بعد سیحدث ماذا
 مریحة سمالب ترتدي أن یجب. الخاصة مالبسھم ارتداء للناس المستشفیات بعض تسمح. المستشفى ثوب ارتداء منك یُطلب قد ■

 .الرقبة حول وفضفاضة
). لتكبیرھا( عینك حدقة توسیع أجل من العین قطرات بعض المستشفى جناح في ممرضة /ممرض سیضع العملیات، بعض في ■

 .الوقت من لمدة قلیالً  مشوًشا بصرك سیصبح
 .مریح بشكل اكنًاس االستلقاء من تتمكن لكي العملیات غرفة إلى تدخل أن قبل المیاه دورة استخدام المستحسن من ■
 .ذلك تفضل إذا قدمیك على الّسیر یمكنك أو متحرك كرسي أو عربة بواسطة العملیات غرفة إلى ممرضة/  ممرض سیرافقك ■

 عین أي عن منك أخرى مرة سیتحققون. ستجریھا التي والعملیة ھویتك من للتأكد األسئلة بعض العملیات غرفة موظفو علیك سیطرح
 .الموافقة استمارة من سیتحققون كما العملیة علیھا ستجري

 التخدیر غرفة في
 .واألوراك الظھر عن الضغط للتخفیف الركبة تحت وسادة وضع یتم ما عادةً . العملیات طاولة على مریح بشكل ستستلقي

 :لمراقبة معدات تخدیرك عن المسؤول الطبیب یضع قد
 )ECG أو القلب كھربیة تخطیط( صدرك على الصقات وضع یتم: قلبك ■
 ذلك یسبب قد. العملیة أثناء دقیقة 15 إلى 5 كل دمك ضغط بقیاس یقوم. ذراعك حول الدم ضغط قیاس سوار ربط یتم: دمك ضغط ■

 ذراعك في بالضیق شعور
 ).النبضي التأكسج مقیاس( إصبعك على صغیر مشبك وضع یتم: دمك في األوكسجین مستوى ■

 ذلك من الھدف. الصقة بضمادة تثبیتھا یتم. ذراعك أو یدك مؤخرة في الورید في) رفیع بالستیكي أنبوب( قنیة لوضع إبرة استخدام یمكن
 .إلیھا تحتاج قد أدویة أیة إعطائك من التخدیر طبیب یتمكن أن

 .ستجریھا التي والعملیة میالدك وتاریخ اسمك من أخرى مرة التخدیر فریق سیتحقق
 .عینك لتخدیر الالزمة الحقن أو \ و العین قطرات العیون جراح أو التخدیر طبیب سیعطیك

 المخدر تلقّي
 ألم؟ الموضعي المخدر حقنة ستسبب ھل

 .دقیقة من ألقل یستمر ما عادةً  ألم، أو ضغط أو بلذعة تشعر قد. آلخر شخص من ھذا یختلف

 الموضعي؟ المخدر إعطاء بعد یحصل ماذا
 أو عینك بتدلیك الطبي الفریق یقوم قد. بھا الضرر وإلحاق العین سطح مالمسة من شيء أي لمنع بالعملیة المستھدفة العین إغالق سیتم

 .متساوٍ  بشكلٍ  المخدر لینتشر المغلقة العین على صغیر ثقل بوضع أو علیھا بالضغط

 فعّال؟ المخدر أن سأعرف كیف
 اتجاھات في تنظر أن منك یُطلب دق. مخدّرة أصبحت أنّھا من للتأكد عینك العیون طبیب أو تخدیرك عن المسؤول الطبیب سیفحص

 .فعّال المخدر أن من یتأكدوا عندما العملیات غرفة إلى إدخالك سیتم. المخدّر مفعول تقییم أجل من مختلفة

 العملیات؟ غرفة في یحدث ماذا
 .والنبض القلب مراقبة أجھزة توصیل إعادة سیتم ■
 .مریح بشكل مستلقٍ  أنّك من الممرضة/  الممرض سیتأّكد ■
 .المعدات صحة ومن تفاصیلك من أخرى مرة الجراحة فریق سیتحقق ■
 .العملیة أثناء یدك یمسك أن الطبي الفریق أفراد أحد یعرض قد ■
 یسمح ثقب على الغطاء یحتوي. بعینك المحیطة المنطقة نظافة على الحفاظ أجل من وجھك على معقّم جراحي غطاء وضع سیتم ■

 .عینك على العمل للجراح
 أثناء بالراحة الشعور على ھذا یساعدك. وأنفك فمك حول وأوكسجین نقي ھواء لینفخ الجراحي الغطاء تحت من أنبوب إدخال سیتم ■

 .العملیة
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 التقاطر من المیاه ھذه لمنع الحرص رغم. رطبة عینك إلبقاء العملیة أثناء الماء یُستخدم. بارد بسائل بعینك المحیطة المنطقة تنظیف سیتم
 .أحیانًا ذلك تجنّب الصعب من وجھك، جانب على

 العملیة؟ أثناء التحدث یمكنني ھل
 العملیة على وجھك تحریك یؤثر ربما. سؤاالً  الجراح یسألك لم ما عینك، على العملیة الجراح إجراء أثناء تتحدث ال أن األفضل من

 .التحدث من تتمكن حتى العمل عن العیون جراح وسیتوقف بیدك تلوح أن األفضل فمن شیئًا، تقول أن ترید كنت إذا. الجراحیة

 سأسمع؟ ماذا
. مختلفة أصواتًا العملیات غرفة في الموجودة المعدات عن تصدر أن یمكن. العملیة أثناء العملیات غرفة فریق إلى یتحدث الجراح ستسمع

ً  یصدر’’ قد القلب مراقبة جھاز  عن الجراح إخبار أجل من. واآلخر الحین نبی الرسائل یقرأ أنثویًا صوتًا تصدر األجھزة بعض‘‘. رنینا
 الجراح ینادیك لم إذا. باسمك ینادیك فسوف قلیالً، ذقنك رفع مثل ما، شیئًا تفعل أن یریدك الجراح كان إذا. اإلعدادات في التغییرات

 .للرد داعي فال باسمك،

 شيء؟ أي سأرى ھل
 أي رؤیة من تتمكن لن. آلخر شخص من ھذا یختلف. العملیة ثناءأ الحركة بعض ترى وربما ساطعة أضواء رؤیة من عادةً  ستتمكن
 .ضبابیة األشیاء تبدو وقد تفاصیل

 ذلك؟ غیر سیحدث ماذا
 .الطبیعي مكانھا من عینك بتحریك یقوم وال - عینك داخل إلى تصل دقیقة بأدوات الجراح یعمل

 العملیة؟ أثناء باأللم سأشعر ھل
 الراحة بعدم شعرت حال في. ألم أي من تعاني أال المفترض من. والضغط اللمس ببعض عادةً  ستشعرو الجراح عمل أثناء واعیًا ستكون

 .األمر لزم إذا الموضعي التخدیر من المزید إعطائك من یتمكن حتى الجراح طبیبك تخبر أن یجب األلم، أو

 رمشت؟ لو ماذا
 بأس فال رأسك تحرك ال أنك طالما. ترمش أن األخرى عینك بإمكان یزال ال أنھ یعني ھذا. مفتوًحا العین جفن یبقي صغیر ملقط ھناك

 .ترمش بأن

 أنفي؟ حك أو حلقي تنظیف أو السعال أو االلتواء في أرغب كنت لو ماذا
 ذلك في بما( ھامة حركة أي قبل بیدك التلویح خالل من الجراح تنبّھ أن الضروري من. اإلمكان قدر بھدوء تستلقي أن األفضل من

 .بأمان التحرك من تتمكن حتى العمل عن الجراح سیتوقف). وضعیتك لضبط االلتواء أو الخدش أو لالسعا

 العملیة؟ أثناء غفوت لو ماذا
 أنك من بانتظام الجراح سیتحقق. عینك تؤذي قد النوم من االستیقاظ عند المفاجئة الحركة ألن العملیة أثناء مستیقًظا تظل أن المھم من

 .ساكنًا تكون أن فیھا الضروري من معینة أوقات ھناك كانت إذا أیًضا ینبھكس. ومرتاح مستیقظ

 المیاه؟ دورة إلى للذھاب بحاجة كنت لو ماذا. المثانة في ضعف من أعاني أنا
 االنتظار، یمكنك وال المیاه دورة إلى الذھاب إلى بالحاجة شعرت حال في. العملیات غرفة إلى دخولك قبل مثانتك تفرغ أن الضروري من

 .لمساعدتك الالزمة الخطوات اتخاذ یمكنھ بمن العملیات غرفة فریق إخبار یُرجى

 العملیة؟ منتصف في باأللم أشعر أن یمكن ھل
 .وقت أي في األلم أو الراحة بعدم شعرت إذا الجراح تخبر أن یجب. الحاالت بعض في بالتالشي التخدیر مفعول یبدأ أن یمكن. نعم

 الجراحیة؟ یةالعمل مدة ھي ما
 قد التي للمدة تقدیًرا الجراح سیعطیك. ساعتین العملیات بعض تستغرق قد. والساعة ساعة النصف بین الجراحیة العملیات معظم تستغرق

 .الجراحیة العملیة تستغرقھا

 العملیة؟ أثناء أذني سماعة ارتداء یمكنني ھل
 فتتعطل األذن داخل إلى الماء وصول باإلمكان الحذر، مع حتى ألنھ، للعملیة الخاضعة العین جانب نفس من األذن سماعة إزالة عادةً  تتم

 .للعملیة خاضعة الغیر العین جانب على األذن سماعة ارتداء یُمكنك. أصوات إصدار في وتبدأ األذن سماعة
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 العملیة بعد
 إلى ساعتین لمدة مخدرة عینك تظل قد. متحرك كرسي على الجناح إلى ممرضة/  ممرض سیعیدك

 .أكثر أو ساعات ثالث
 لعدة مزدوجة برؤیة تشعر قد العین، ضمادة إزالة یتم عندما. نومك أثناء فركھا ومنعك لحمایتھا التالي الیوم إلى بضمادة عینك تُغطى قد

 .ساعات

 والشراب؟ الطعام بتناول البدء یمكنني متى
 .الجناح إلى ذھابك بمجرد والشراب الطعام بتناول البدء من بأس ال

 المنزل؟ إلى العودة یمكنني متى
 .والشراب الطعام لبعض تناولك وبعد بتحسن تشعر عندما المنزل إلى العودة یمكنك 

 لمدة باألطفال العنایة تجنب ینبغي .أجرة بسیارة أو بالسیارة مسؤول بالغ شخص المنزل إلى یأخذك أن فیجب لأللم مسكنًا إعطاؤك تم إذا
 .أدناه النشرة في الواردة النصائح تتبع أن ویجب ساعة 24

 بعنوان بنا الخاصة النشرة في لأللم تسكین أو عام لتخدیر لتوه خضع بمریض یعتنون الذین بأولئك الخاصة المعلومات على العثور یمكن
 :اإللكتروني موقعنا عبر حةالُمتا لأللم تسكین أو عام لتخدیر خضع شخص رعایة

information/translations/arabic-www.rcoa.ac.uk/patient 
 بعد العین قطرات استخدام یمكن. مكتوبة تعلیمات نشرة ویعطیك تناولھ إلى تحتاج دواء أي عن الجناح ممرضة/  ممرض سیخبرك
 أجل من للعیادة مراجعتك ضرورة حال في إخبارك سیتم. للعین العدوى انتقال منع في والمساعدة) التورم( االلتھاب لتقلیل الجراحة

 .فحوصات إجراء

 بألم؟ سأشعر ھل
 .باراسیتامول مثل لأللم مسكن تحتاج ربما. التخدیر تأثیر یزول عندما العملیة بعد األلم ببعض تشعر ربما

 .مشكلة وجود إلى یشیر أن ویمكن طبیعیًا لیس ھذا ألن أوراقك في الوارد بالرقم االتصال فیُرجى شدید، ألم من تعاني كنت إذا

 خاصة؟ رعایة إلى أحتاج ھل
 .عینك فرك تجنب ■
 .عینیك في ما شيء یدخل ال كي) العاصف الطقس في خاصة( عینیك احمِ  ■
 .بك العنایة فریق نصائح واتبع الوقت من لفترة والسباحة الشاقة نوالتماری األثقال رفع تجنب ■
 .المشورة على للحصول الفور على بالمستشفى االتصال علیك یجب عینك، في شدید بألم شعرت أو رؤیتك ساءت إذا ■
 .طبیبك مع األمر تناقش أن إلى الالصقة العدسات ارتداء تجنب ■

  

http://www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/arabic
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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 تلك
 المعلومات العامة جمیع األسئلة لدیكم أو المسائل المھمة التي یجب التعامل معھا .لذا ینبغي مناقشة اختیاراتكم أو أي مخاوف لدیكم مع
 الفریق الطبي الخاص بكم، واستخدام ھذه النشرة كدلیل مرجعي فقط .ال تعاملوا ھذه النشرة على أنھا توصیة .ال یمكن استخدام ھذه

 ھنا النشرة ألي أغراض دعائیة أو تجاریة .لالطالع على بیان إخالء المسؤولیة بالكامل، یرجى النقر
 ).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 الداعیة باالقتراحات نرحب

 patientinformation@rcoa.ac.uk: اإللكتروني البرید إلى إرسالھا یُرجى تقدیمھا، في ترغبون تعلیقات أي لدیكم كان إذا

 التخدیر ألطباء الملكیة الكلیة
 WC1R 4SG لندن سكویر، لیون رید 35 ھاوس، تشرشل

020 7092 1500 

www.rcoa.ac.uk 
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