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اإلحصار العصبي إلجراء عمل جراحي في 
 الكتف أو الذراع أو الید

ھذه النشرة مخصصة ألي شخص یفكر في الخضوع إلحصار العصب من أجل إجراء 
عملیة جراحیة في الكتف أو الذراع أو الید. ستكون ذو أھمیة خاصة لألشخاص الذین قد 

الجراحة تحت اإلحصار بسبب یفضلون عدم الخضوع للتخدیر العام، أو نصحوا بإجراء 
 ظروفھم الصحیة الكامنة.

 كتب أطباء التخدیر ھذه النشرة بمساعدة المرضى الذین خضعوا لإلحصار العصبي إلجراء عملیة جراحیة.

 فیما یخص اإلحصار العصبي
 إحصار الضفیرة العضدیة

من كتفك إلى أطراف  -ع األعصاب التي تمد ذراعك بالحركة والشعور الضفیرة العضدیة ھي مجموعة من األعصاب التي تقع بین رقبتك وإبطك. تضم جمی
 أصابعك.

التي تنتقل على  إحصار الضفیرة العضدیة ھو حقنة من المخدر الموضعي حول رقبتك أو عظمة الترقوة أو اإلبط "لحجب" المعلومات (بما في ذلك إشارات األلم)
تزال تشعر بالحركة والدفع أو طول ھذه األعصاب. یصبح ذراعك بعد الحقن مخدًرا وثقیًال وغیر قادر على الحركة ولن تشعر بأي ألم، على الرغم من أنك قد ال 

 الشد عندما یحرك أحد ذراعك. 

وھو مفید على نحو خاص للمرضى الذین  -یھدف إحصار الضفیرة العضدیة تخدیر الكتف و / أو الذراع. یمكن استخدامھ بدالً من التخدیر العام في بعض الحاالت 
لعام. ھناك میزة أخرى للخضوع للجراحة تحت اإلحصار، وھي أنھا قد تتجنب بعض یعانون من حاالت طبیة تعرضھم لخطر أكبر عند خضوعھم للتخدیر ا

تأثیر الخاصة بنا  المضاعفات المحتملة التي قد تحدث عند الخضوع للتخدیر العام، مثل الشعور بالمرض أو اإلصابة بالتھاب الحلق (یرجى االطالع على النشرة
  information/translations/arabic-www.rcoa.ac.uk/patient: رنتالمتوفرة على موقعنا عبر اإلنت التخدیر علیك

النعاس ولكن لن تخدر تماًما  إذا كنت ترغب في ذلك، یمكن أن تخدر عندما تتلقى حقن إحصار الضفیرة العضدیة و/ أو في أثناء الجراحة. قد تشعر باالسترخاء أو
 وقد تكون على درایة بمحیطك.

ساعة بعد الجراحة، على الرغم من احتمالیة انخفاض اإلحساس أو تغیره لمدة تصل  24یمكن أن یوفر إحصار الضفیرة العضدیة أیًضا تسكینًا لأللم لمدة تصل إلى 
 ع بمیزة تسكین اآلالم بعد ذلك، لكنك أیًضا تكون فاقًدا للوعي في أثناء العملیة.ساعة. یمكن دمجھ مع المخدر العام. ھذا یعني أنك تتمت 48إلى 

ا اإلحصار العصبي یمكن لطبیب التخدیر أن یشرح لك الخیارات المتاحة وما قد یكون األفضل لك. یرجى مالحظة أنھ لن یتمكن جمیع أطباء التخدیر من إجراء ھذ
 المتخصص. 

 فوائد إحصار الضفیرة العضدیة
 تخفیف اآلالم على نحو أفضل بعد ذلك.  ■

التي یمكن أن تجعلك تشعر بالمرض وقد تسبب اإلمساك. نادًرا ما یكون ھناك خطر اإلصابة باإلدمان وذلك إذا  -یجعلك بحاجة أقل إلى مسكنات األلم القویة  ■
 تناولتھا لفترة طویلة.

 بیة. تشمل اآلثار الجانبیة الشائعة للتخدیر العام المرض والتھاب الحلق والنعاس.تجنب الخضوع للتخدیر العام بما في ذلك مخاطره وآثاره الجان ■

 أن تكون قادًرا على النھوض والتحرك مبكًرا ومغادرة المستشفى عاجالً. ■

 إحصار األعصاب األخرى
لموجودة أسفل ذراعك، وبالقرب من یدك. یمكن لطبیب إذا كانت الجراحة التي تخضع لھا في الید أو الساعد، یمكن أن یُجرى اإلحصار العصبي على األعصاب ا

 التخدیر مناقشة الخیارات معك.

إحصار األعصاب: فیدیو معلومات ، المتخصصة في التخدیر الموضعي، فیدیو معلومات للمرضى الذین یخضعون إلحصار األعصاب: RA-UKأنتجت جمعیة 
 video-info-uk.org/index.php/patient-www.ra للمرضى

 قبل الخضوع للجراحة

http://www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/arabic
http://www.ra-uk.org/index.php/patient-info-video
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وع لمزید من العملیات إذا كنت ستخضع لعملیة جراحیة مخطط لھا، فقد تتلقى دعوة إلى عیادة التقییم قبل الجراحة ببضعة أسابیع أو أیام. في بعض األحیان، للخض
 الجراحیة البسیطة، سترتب الممرضة مكالمة ھاتفیة لمناقشة بعض األسئلة معك. 

 یُرجى إحضار: 

 أحضر األدویة الخاصة بك في عبواتھا الكاملة الوصفة الطبیة الحالیة أو ■

 ه األدویة قبل الجراحةإذا كنت تتناول أي أدویة لتمییع الدم، فمن المھم إخبار فریق التقییم المسبق بذلك ومناقشة ما إذا كنت بحاجة إلى التوقف عن تناول ھذ ■

 أي معلومات لدیك عن الفحوصات والعالجات في المستشفیات األخرى  ■

 ت حول أي مشكالت قد تكون عانیت منھا أو أي فرد من عائلتك عند الخضوع للتخدیر معلوما ■

 أي قیاسات حدیثة لضغط الدم. ■

 قد تقابل طبیب التخدیر في العیادة. أو ستلتقي بھ یوم الجراحة في المستشفى. 

 أسئلة قد ترغب في طرحھا على طبیب التخدیر
 من سیقوم بحقنك؟ 1
 احة؟بماذا سأشعر في أثناء الجر 2
 ھل سأواجھ أي مخاطر معینة عند الخضوع لھذا النوع من التخدیر؟ 3
 ھل سأواجھ أي مخاطر متزایدة من التخدیر العام؟  4
 ما ھو الخیار األفضل لي؟ 5
 ماذا یحدث إذا لم یعمل اإلحصار وشعرت باأللم؟ متى یحدث ذلك؟ 6
 متى سأشعر أن ذراعي طبیعیة مرة أخرى؟ 7
 إذا كنت قلقًا بشأن اآلثار الالحقة لإلحصار؟ ما الرقم الذي یجب أن أتصل بھ 8

االطالع على موقعنا ستزودك موارد التحسن السریع لألفضل الخاصة بنا بالمعلومات التي تحتاجھا لتصبح أكثر لیاقة وأفضل استعداًدا للعملیة الجراحیة. یرجى 
 www.rcoa.ac.uk/fitterbettersooner لمزید من المعلومات:

 information/translations/arabic-www.rcoa.ac.uk/patient یمكنك العثور على مزید من نشرات المعلومات على موقع الكلیة:

 قد تتوفر النشرات أیًضا في قسم التخدیر أو عیادة التقییم المسبقة للجراحة في مستشفاك. 

 في یوم الجراحة
، فقد یصل إلى حلقك یجب أن یعطیك المستشفى تعلیمات واضحة حول األكل والشرب. ھذه التعلیمات مھمة. إذا كان ھناك طعام أو سائل في معدتك في أثناء التخدیر

 حیاتك للخطر. ورئتیك ویعرض 

 تلقي الحقنة
 عادة ما تُصطحب إلى غرفة بالقرب من غرفة العملیات للخضوع لإلحصار العصبي.

قرب من الكوع یمكن أن تخضع لحقن إحصار الضفیرة العضدیة إما في جانب رقبتك أو في إبطك أو بالقرب من عظمة الترقوة. یمكن إحصار األعصاب األخرى بال
 أو في الساعد أو الرسغ أو الید. 

 لعام أیًضا، یمكن إعطاؤه لك قبل الحقن أو بعده.قد تتلقى تخدیًرا قبل الحقن لمساعدتك على االسترخاء وتقلیل قلقك. إذا كنت ستخضع للتخدیر ا

فھو یسبب وخًزا قلیالً عند دخولھ إلى األنسجة. سیستخدم طبیب  -سینظف الجلد حول موقع الحقن، وستستخدم حقنة صغیرة من المخدر الموضعي لتخدیر جلدك 
 تحدید موقع األعصاب.التخدیر جھاز الموجات فوق الصوتیة و / أو جھاًزا صغیًرا یجعل ذراعك ترتعش ل

لمزید من المعلومات حول القنیة والتخدیر تأثیر التخدیر علیكیجد معظم الناس أن الحقن أقل ألًما من إدخال قنیة في الورید. یرجى االطالع على النشرة الخاصة بنا 
 العام. ھذا متاح من موقعنا عبر اإلنترنت:

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

http://www.rcoa.ac.uk/fitterbettersooner
http://www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/arabic
http://www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/arabic
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دقیقة حتى یبدأ بمفعولھ. سیتحقق طبیب  40و  20ستبدأ بالشعور بالدفء والوخز في ذراعك قبل الشعور بالثقل والخدر في النھایة. یستغرق الحقن عادةً ما بین 
ي یمكنك الشعور بھا في أجزاء مختلفة من ذراعك وكتفك. لن تُنقل إلى غرفة العملیات حتى یتأكد طبیب التخدیر أن اإلحصار یعمل على التخدیر من األحاسیس الت

 نحو جید.

 إذا لم یعمل اإلحصار على نحو كامل، فستتلقى المزید من التخدیر الموضعي أو مسكن اآلالم اإلضافي أو التخدیر العام.

 في أثناء العملیة
 ستوضع شاشة بحیث ال یمكنك رؤیة الجراحة التي تُجرى لك، إال إذا كنت ترغب في ذلك. 

 اسأل عما إذا كان ذلك ممكنًا.  -قد تتمكن من االستماع إلى الموسیقى الخاصة بك على جھازك الخاص باستخدام سماعات الرأس في أثناء الجراحة 

ا بین خمسة وثمانیة أشخاص في غرفة العملیات، لكل منھم دوره الخاص في المساعدة لالعتناء بك. سیكون أحد عادة ما یكون ھناك م -غرفة العملیات مكان مزدحم 
 أعضاء فریق التخدیر معك طوال الجراحة وأحیانًا قد یتحدث معك أعضاء آخرون في الفریق ویعتنون بك.

عالیًا في مجال الرعایة الصحیة. یمكنك قراءة المزید عن دورھم وعن فریق التخدیر على موقعنا عبر یمكنك أیًضا مقابلة معاوني أطباء التخدیر، الذین یتلقون تدریبًا 
 team-www.rcoa.ac.uk/patientinfo/anaesthesia اإلنترنت:

والنعاس. قد تتلقى األكسجین بواسطة قناع الوجھ البالستیكي الخفیف. قد تكون لدیك ذكریات عن وجودك في إذا كنت ستخضع للتخدیر، فسوف تشعر باالسترخاء 
 غرفة العملیات، على الرغم من أنھا قد تكون غیر مكتملة.

 نترنت:الخاصة بالتخدیر والمتوفرة على موقعنا عبر اإل على النشرة الموضحة لمزید من المعلومات حول التخدیر، یرجى االطالع
information/translations/arabic-www.rcoa.ac.uk/patient 

 إذا خضعت للتخدیر العام فلن تتذكر أي شيء عن العملیة الجراحیة.

 بعد العملیة الجراحیة
ستشعر ذراعك بثقل كبیر وتحتاج إلى دعم بحمالة حتى تعود عضالتك للعمل مرة أخرى. قد تحتاج إلى شخص یساعدك في  خالل الوقت الذي یعمل فیھ اإلحصار،

 تنفیذ المھام الیومیة.

 عندما یزول مفعول اإلحصار العصبي، قد تشعر بوخز كالدبابیس واإلبر في أصابعك. ھذا طبیعي تماًما.

 الرعایة الالحقة في المنزل
لذلك یمكن إصابتھ نتیجة لذلك. قد یستمر ھذا الخدر عادة  -ذراعك في الحمالة التي حصلت علیھا للدعم والحمایة. لن تكون مدرًكا تماًما بمكان ذراعك یجب أن تبقي 
 ساعة. 48لمدة تصل إلى 

 ك.انتبھ جیًدا لمصادر الحرارة، مثل النیران أو المشعات. لن تشعر بالحرارة عند تخدر ذراعك وقد تحرق نفس ■

 تجنب استخدام أي آالت أو أجھزة منزلیة. تزداد احتمالیة اإلصابة عند فقدان اإلحساس بذراعك. ■

 ابدأ بتناول أدویة تخفیف اآلالم قبل أن یزول مفعول اإلحصار، وفقًا لتعلیمات المستشفى. ھذا مھم ألن األلم یمكن أن یبدأ فجأة. ■

 لمزید من المساعدة
 خدمات الطوارئ الطبیة إذا:ستحتاج إلى طلب المساعدة من 

 الحظت ضیقًا في التنفس غیر مبرر ■

 كنت تعاني من ألم شدید ال یمكن السیطرة علیھ بأقراص الدواء الخاصة بك. ■

 ك الخاصة. إذا لم یزل مفعول اإلحصار بالكامل بعد یومین من الجراحة، یجب علیك االتصال بطبیب التخدیر الخاص بك على الرقم الوارد في أوراق خروج

 اآلثار الجانبیة والمضاعفات والمخاطر
ألدویة والمعدات والتدریب الحدیث من التخدیر إجراًء أكثر أمانًا في في التخدیر الحدیث، المشاكل الخطیرة غیر شائعة، لكن ال یمكن إزالة الخطر تماًما. جعلت ا

 السنوات األخیرة.
 یختلف الناس في كیفیة تفسیرھم للكلمات واألرقام. یتم توفیر ھذا المقیاس للمساعدة.

من تزویدك بمزید من المعلومات حول أي من ھذه  یھتم أطباء التخدیر كثیًرا لتجنب جمیع المخاطر الواردة في ھذا القسم. سیتمكن طبیب التخدیر الخاص بك
 المخاطر واالحتیاطات المتبعة لتجنبھا. یمكنك أیًضا العثور على مزید من المعلومات من صفحات معلومات المریض على موقع الكلیة:

information/translations/arabic-patientwww.rcoa.ac.uk/ 

http://www.rcoa.ac.uk/patientinfo/anaesthesia-team
http://www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/arabic
http://www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/arabic
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 مخاطر اإلحصار العصبي في الذراع
وتختفي مع زوال مفعول  الحقن في جانب الرقبة: صوت أجش، تدلي الجفن، تغیرات في رؤیتك وربما الشعور بضیق التنفس البسیط. ھذه اآلثار الجانبیة شائعة ■

 اإلحصار. 
 -معرضون لخطر تلف غالف الرئة. یمكن أن یؤدي ھذا إلى درجة معینة من انھیار الرئة  1000في  1در: أقل من الحقن حول عظمة الترقوة: ھناك خطر نا ■

فقد ال یسبب أي  -یسمى استرواح الصدر. ینتقل الھواء إلى الفراغ بین جدار الصدر والرئة، والذي یسمى الفراغ الجنبي. یعتمد العالج على حجم ھذا المرض 
ق ویمكن مالحظتھ فقط على صورة الصدر باألشعة السینیة. إذا كان حجمھ كبیًرا، وأصبت بضیق في التنفس، فقد تحتاج إلى تصریف أعراض على اإلطال

 صدري (أنبوب بالستیكي) للمساعدة في السیطرة علیھ. یمكنك أن تطلب من طبیب التخدیر مناقشة ھذا األمر معك بمزید من التفصیل.  

 سیقوم طبیب التخدیر بالضغط على المنطقة إلیقاف أي نزیف.  -لشائعثقب وعاء دموي جمیع مواقع الحقن: من ا ■

عن ھذه األحداث  ھناك خطر نادر من اإلصابة بنوبة أو حدث آخر یھدد الحیاة. سیقوم طبیب التخدیر الخاص بك بالسیطرة علیھم فوًرا. یمكنھم إخبارك المزید ■
 النادرة جًدا.

 تلف العصب
الدراسات إلى  یصعب قیاس خطر تلف األعصاب طویل األمد الناجم عن إحصار الضفیرة العضدیة الذي یؤدي إلى تغییر أو فقدان اإلحساس أو القوة بدقة. تشیر ■

 مما یعني أنھ غیر شائع أو نادر. -إحصار 5000من  1و  700من  1أنھ یحدث بین 

 األعصاب وعواقبھ أقل.إذا كان اإلحصار أسفل ذراعك، فقد یكون خطر تلف  ■

 95مرضى بقعة طویلة من الخدر أو الوخز في ذراعھم. ستختفي ھذه األعراض في غضون ستة أسابیع لدى  10من كل  1من الشائع جًدا أن یالحظ حوالي  ■
 في المائة من المرضى. 99في المائة من ھؤالء المرضى، وفي غضون عام لدى 

راحیة بغض النظر عن نوع تقنیة التخدیر المستخدمة. یمكن أن یكون ھذا بسبب العملیة الجراحیة أو الوضع الذي ھناك خطر لتلف األعصاب بعد أي عملیة ج ■
راحة أو حالة تستلقي فیھ أو استخدام عاصبة (شریط ضیق یوضع على أعلى الذراع لیمنع النزیف في أثناء الجراحة). قد یساھم أیًضا التورم حول موقع الج

 ا، مثل مرض السكري، في تلف األعصاب.طبیة موجودة مسبقً 
والمتوفر على موقعنا  تلف األعصاب المرتبط بإحصار العصب المحیطيلمزید من المعلومات حول تلف األعصاب، یُرجى االطالع على النشرة الخاصة بنا حول 

 information/translations/arabic-www.rcoa.ac.uk/patientعبر اإلنترنت: 
 

 

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

 ریة. واستخدام ھذه النشرة كدلیل مرجعي فقط. ال تعاملوا ھذه النشرة على أنھا توصیة. ال یمكن استخدام ھذه النشرة ألي أغراض دعائیة أو تجا
 لالطالع على بیان إخالء المسؤولیة بالكامل، یرجى النقر ھنا

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

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

 أخبِرنا برأیك
 نرحب باقتراحاتكم لتحسین ھذا المنشور. 

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

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

 

www.rcoa.ac.uk 
 2020اإلصدار الثاني، فبرایر 

 ستتم مراجعة ھذه النشرة في غضون ثالث سنوات من تاریخ النشر.

 الكلیة الملكیة ألطباء التخدیر©  2020
ة في منشور یمكن نسخ ھذه النشرة بغرض إنتاج مواد إعالمیة للمریض. من فضلك اقتبس ھذا المصدر األصلي. إذا كنت ترغب في استخدام جزء من ھذه النشر

 ت.آخر، فیجب علیك تقدیم إقرار مناسب وإزالة الشعارات والعالمات التجاریة والصور. یرجى االتصال بنا للحصول على مزید من المعلوما

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

