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 بالمھدئات الحقن عن توضیح
 الناجم والخطر الفوائد إلى إضافةً . إلیھا تحتاج قد ومتى عملھا وكیفیة التھدئة ھي ما النشرة ھذه تشرح

 . لھا المصاحب الشعور وكذا التھدئة استخدام عن
 التدابیر كامل أخذ أجل من معرفتھ، علیك یجب بما إطالع على تجعلك أنھا في النشرة ھذه أھمیة تكمن

 . التھدئة بعد الخاصة رعایتك على للمحافظة
 المرضى ممثلي أراء أخذ و المرضى بعض مالحظة بعد النشرة ھذه كتابة تمت قد انھ بالذكر الجدیر

 .التخدیر طبیب استشارة وكذا
 في) المھدئات( األدویة حقن یتم ما عادةً  حیث. الطبي اإلجراء أثناء باالسترخاء الشعور على لمساعدتك األدویة إعطائك ھي والتھدئة

 على یوضع الذي التخدیر قناع خالل من أو) فموي( الفم طریق عن تُعطى أن أحیانًا یمكن وكما) الوریدي الحقن طریق عن( ورید
 .الوجھ

ائِيُّ   أخصائي یكون ما عادةً  العملیات، غرفة في. المھدئ یعطي الذي الصحیة الرعایة في خبیر على یطلق الذي االسم ھو التخدیر أَِخصَّ
 طبیبًا إما التخدیر أخصائي یكون قد المستشفى، خارج العیادات في أو المستشفى من أخرى أماكن في بینما. مخدر طبیب نفسھ ھو التخدیر

 .الصحیة ایةالرع خبراء من غیره أو
 تخدیرا یسمى ما أحیانًا" (المعتدل الحد"  ،"األدنى الحد" اسم علیھم ُ◌یطلق. مختلفة مستویات ثالثة إلى الورید في التھدئة تقسیم یمكن
 لألدویة مریض كل استجابة مدى على وتعتمد دقیقة لیست المذكورة المستویات أن إلى االنتباه ویرجى". العمیق" والتخدیر) واعیا

 .لمستخدمةا

 العام؟ والتخدیر التھدئة بین الفرق ما
 :في العام والتخدیر التھدئة بین الرئیسیة االختالفات حصر یمكن
 وعیك مستوى ■

 تنفسك دعم في للمساعدة ُمعدات إلى الحاجة ■

 .المحتملة الجانبیة التأثیرات ■
 ولكن ، األحیان بعض في للنوم تنجرف وقد. واالسترخاء والنعاس الراحة منھا أشیاء بعدة تشعر أن یمكن والدنیا، المعتدلة التھدئة أثناء

 . إیقاظك السھل من سیكون
 . العملیة أثناء للوعي فاقدًا وتكون تماًما مستجیبا غیر العام التخدیر أثناء تكون المقابل، في
 .العام التخدیر و الدنیا التھدئة بین تصنف میقةالع التھدئة تقع
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 التھدئة( المعتدلة أو المتوسطة التھدئة )القلق مزیل( الصغرى التھدئة
 العمیقة التھدئة )الواعیة

 الدواء من صغیرة بكمیة حقنك یتم
 المھدئ

 على تحتوي أعلى جرعة على ستحصل المسكنات من قلیالً  اكبر بكمیة حقنك یتم
  المھدئة األدویة من أكثر أو واحد

 یحدث مما قلقًا أقلو باالسترخاء الشعور
 حولك من

 المعالجة فترة معظم خالل النوم  النعاسو بالراحة الشعور

 التحدث على قادًراو مستیقًظا ستكون
 طبیعي بشكل

 التحدث مكنكی ولكن بالنعاس ستشعر
 البسیطة التعلیمات واتباع طبیعي بشكل

 ذلك منك ُطلب إذا

 تتحدث أن المرجح غیر ومن تنام سوف
 المعالجة فترة معظم خالل

 تتلقى كنت انك تتذكر أن المحتمل من
 التفاصیل كل لیس ولكن المعالجة،

 من الكثیر تتذكر أن المحتمل غیر من . معالجتك لحظات بعض تتذكر قد
 مستوى تعدیل سیتم - معالجتك تفاصیل
 . الحاجة حسب التھدئة

 ال الصغرى التھدئة العادیة الحالة في
 تنفسك على تؤثر

 ال المعتدلة التھدئة العادیة الحالة في
 تنفسك على تؤثر

 سیقوم .تنفسك یتباطأ أن المرجح من
 بالمراقبة بك الخاص التھدئة أخصائي

 .األمر لزم إذا والمساعدة
 یقوم أن یجب المتحدة، المملكة في

 على موظفین العمیقة التھدئة بإعطاء
 .مخدر طبیب ومھارة تدریب مستوى

  ؟ الفمویة التھدئة ھي ما
 ال عادة ولكنھ ، العام المخدر قبل جدًا قلقًا كنت إذا لتھدئتك األحیان بعض في مفیدًا) دیازیبام مثل( مھدئ قرص تناول یكون أن یمكن
 الجرعة وتختلف بمفعولھا، للقیام الوقت بعض الفمویة التھدئة تستغرق كما. اإلجراء أثناء باالسترخاء تشعر لجعلك بمفرده یكفي

 .أخر إلى شخص من المستخدمة
 فریق من موافقة لدیك یكن لم ما المستشفى دخولك قبل لتتناولھا الفم طریق عن مھدئة أدویة لك یصف أن طبیبك من تطلب أال یجب

 . معالجتك إتمام الممكن من یكون ال فقد وإال بك، باالعتناء سیقوم الذي األطباء
 ستحتاج ألنك. الطبیة واإلجراءات الجراحیة بالعملیة المتعلقة والمخاطر الفوائد لمناقشة بطبیبك تلتقي عندما بوضوح تفكر أن المھم من
 .الطبي اإلجراء أو الجراحیة العملیة إجراء على موافقتك على ینص نموذج على التوقیع إلى ذلك بعد

 الوریدیة؟ التھدئة ھي ما
 عادةً  یوضع) والالكانی/القُنیّة أیًضا یُسمى( صغیر بالستیكي أنبوب باستخدام الدم مجرى في لالسترخاء مھدئ حقن ھي الوریدیة التھدئة

 . یدك أو ذراعك ورید في
 أثناء معك سیبقى التھدئة خبیر أن كما. الجانبیة التأثیرات وإدارة المھدئات من المناسبة الكمیة إعطاء على التھدئة أخصائیي تدریب یتم

 . األكسجین ومستویات تنفسك ویراقب عالجك
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 الوریدیة؟ التھدئة تحت إجراؤھا یمكن التي المعالجات ھي ما
 األمثلة بعض تتضمن. موضعي بمخدر مصحوبًا ذلك یكون ما وغالبًا الوریدیة، التھدئة تحت البسیطة المعالجات من العدید إجراء یمكن

 :یلي ما
 الثدي أو الجلد خزعات ■

 المكسورة للعظام طفیف إصالح ■

 القدم أو الید أو الجلد في بسیطة جراحة ■

 تنظیر( المثانة أو) القولون تنظیر( القولون) القصبات تنظیر( الرئة) الداخلي التنظیر( المعدة مشاكل تشخیص في للمساعدة إجراءات ■
 )المثانة

 األخرى األسنان معالجات أو األسنان خلع ■

 .الساد إزالة مثل الجراحیة، للعیون جراحیة عملیة ■
  التجمیلیة الجراحة ■

 .الموضعي والتخدیر التھدئة تحت شموالً  أكثر معینة عالجات إجراء أیًضا یمكن
 التجمیل وعیادات األسنان جراحات في التھدئة

 عیادة أو األسنان جراحة في األسنان لعالج التھدئة تقدیم أیًضا یمكن ذلك، ومع. المستشفى في التھدئة تحت المعالجات إجراء یتم ما غالبًا
 سیناقش. ھي كما اآلمنة رعایتك معاییر على الحفاظ مع. العیادة في التجمیل لجراحة التھدئة إجراء یمكن حیث. المتخصصة األسنان

 لعالج المتاحة التھدئة من مختلفة أنواع ھناك أن حیث - المناسبة التھدئة أنواع معك التجمیل جراح أو األسنان طبیب أو تخدیرال أخصائي
 من لذا. المحتملة المخاطر حاالت جمیع ومناقشة المعالجة أثناء سیحدث ما لك یشرحوا أن واجبھم ومن. واألطفال للبالغین سواءً  األسنان

 . لك یقدمونھا وإرشادات نصائح أي بعنایة تتبع أن المھم

  لمعالجتك؟ المناسب الخیار ھي التھدئة كانت إذا الفوائد ھي ما
 .المناسبة الكمیة على تحصل حتى الجرعة تعدیل إمكانیة مع المفعول سریعة التھدئة تعتبر ■
 . ذلك بعد معالجتك عن الكثیر تتذكر ال قد أنك من بالرغم. المعالجة أثناء أكثر االسترخاء التھدئة لك تتیح ■

 یعانون الذین للمرضى مناسب غیر یكون قد الذي العام التخدیر عن عوضا التھدئة إلى اللجوء تجنب یتم فإنھ الحاالت، لبعض بالنسبة ■
 .الطبیة المشاكل بعض من

 .العام المخدر من أقل الجانبي التأثیر ھنا یكون ما عادة ■
 تشعر كنت إذا المعالجة من ساعة غضون في المنزل إلى العودة عادةً  یمكنك لذلك العام، البنج بعد یحدث مما أسرع التعافي یكون ■

 .بتحسن

 التھدئة؟ بدائل ھي ما
 .العملیة تتذكر ولن الوقت طوال تماًما للوعي فاقدًا ستكون حیث :العام البنج ■
 رؤیة من لمنعك حاجز وضع ویمكن. مرتاًحا ستكون لكنك معالجتك، أثناء تماًما مستیقًظا ستكون :تھدئة أي بدون موضعي مخدر ■

 .الجراحي اإلجراء

 التھدئة؟ على الحصول بإمكاني كان إذا ما یقرر الذي من
 فیمكنك تقدیمھا، یتم لم حالة في أما. التقییم وقت في ممرضتك أو طبیبك مع الطبي باإلجراء للقیام خیارا التھدئة كانت إن مناقشة یمكنك
 .علیھا الحصول الممكن من كان إذا ما معرفة تطلب أن دائًما

ً  الموجودة، الطبیة الحاالت بسبب أكبر لخطر معرًضا كنت إذا ً  قرار إلى الوصول ویمكنكم معك تالخیارا أطبائك یناقش سوف فحتما . معا
 .لك األفضل الخیار على معًا االتفاق ذلك بعد یمكنكم

  التھدئة؟ استخدام یستلزم طبي إلجراء التحضیر یمكنني كیف
 برعایتھم لیقوم آخر شخص مع التخطیط إلى فستحتاج السن، كبار أو األطفال المثال سبیل على بھم، تعتني أشخاص لدیك كان إذا ■

 .التالي الیوم تىح



| 4 

 استعمال عدم المستحسن من أنھ العلم مع التاكسي، أو بالسیارة المنزل إلى اصطحابك على قادراً  یكون بالغ شخص إعالم یجب ■
 البقاء بك یعتني الذي الشخص على فیجب ساعة، 24 حتى تدوم أن یمكن التھدئة آثار ألن نظًرا. التھدئة بعد العامة المواصالت

 .بك للعنایة اللیل طوال بجانبك
 .بانتظام تتناولھا طبیة وصفة بدون أدویة وأي االستنشاق جھاز ذلك في بما المستشفى، إلى أدویتك جمیع معك خذ ■
 على خطرا التھدئة تكون قد حیث ، العیادة أو بالمستشفى االتصال فیرجى الحمل، حالة في أو برد، نزلة أو مرض من تعاني كنت إذا ■

 .معالجتك ترتیب إعادة الالزم من یكون قد. الحالة ھذه في صحتك
 .مرضعة كانت إذا اإلجراء یوم في طبیبھا تخبر أن األنثى على یجب ■
 خاتم ذلك من ویستثنى. المستشفى إلى القدوم قبل - والمجوھرات األظافر طالء ذلك في بما - التجمیل مستحضرات جمیع إزالة یجب ■

 .إرتداءه یمكنك حیث الزواج،
 .ارتداؤھا یسھل مسطحة أحذیة ارتدِ . ودافئًا مرتاًحا لتظل الصوف، من مالبس أو النوم ثوب مثل الفضفاضة، المالبس بعض أحضر ■

 معالجتي؟ قبل والشراب الطعام تناول یمكنني ھل
 .والشرب األكل نع التوقف موعد تتضمن محددة تعلیمات المستشفى أو العیادة ستعطیك

 سوائل« شرب یمكنك ولكن ،العمیقة أو المتوسطة التھدئة تحت المعالجة من ساعات ست قبل الطعام تناول عن التوقف علیك یجب
 أو األحمر والشاي) صلبة قطع بدون( المخفف والعصیر الماء الصافیة السوائل تتضمن. المعالجة قبل ساعتین حتى عادیة» صافیة
 .القھوة
 . ذلك من أطول لفترة الشرب أو األكل عن تتوقف أال حاول

 .بك الخاص للمستشفى المحددة التعلیمات على االطالع الضروري من ولكن الصغرى، التھدئة حالة في غالبا مطلوبا غیر الصیام إن
 علیك یجب ومتى بك، الخاصة ريالسك أدویة تناول موعد حول المحددة التعلیمات عن تسأل أن فیجب السكري، بداء مصابًا كنت إذا

 .الطعام تناول عن التوقف

 معالجتي؟ یوم في سیحدث ماذا
 ً  بعض بتوصیل التخدیر أخصائي سیقوم الطبي، اإلجراء غرفة إلى تذھب عندما. المستشفى ثوب ستلبس حیث مالبسك بتغییر ستقوم غالبا
 :عادة تتضمن المستخدمة المعدات. بك الصحیة المراقبة آالت
 ذراعك على الدم ضغط قیاس جھاز كفة ■

 قلبك ضربات معدل لتسجیل صدرك أعلى توضع لصقات ■

 لدیك األكسجین مستویات لقیاس إصبعك على مشبك ■

 .األكسجین بقناع ھذا وصل یتم ما عادة. تزفرھا التي الكربون أكسید ثاني كمیة یقیس رفیع بالستیكي أنبوب ■

 الوریدیة؟ التھدئة إعطاء یتم كیف
 سائل من المزید إعطاؤك یمكن. یدك ظھر في أو بذراعك ورید داخل وضعھ یتم) كانیوال( تنقیط أنبوب خالل من التھدئة إعطاء یتم ■

 .مستمر بشكل وریدك داخل مخدرة أدویة حقن عادة سیتم العمیقة التھدئة حالة في. اإلجراء أثناء إلیھ احتجت إن التھدئة
 .وجھ قناع خالل من أو أنفك، داخل موجود بالستیكي وبأنب من للتنفس إضافي أوكسجین إعطاؤك وسیتم ■

  التھدئة؟ أثناء تشعر كیف
 حالة في ولكن نائًما، ستكون العمیقة، التھدئة حالة في. لھم إعطاؤھا یتم التي الدواء كمیة على اعتمادًا آلخر شخص من ھذا سیختلف

 .واالسترخاء بالراحة تشعر ما عادة المعتدلة التھدئة
 :اإلجابات بعض ھذه كانت شعورھم، كان كیف المرضى بعض سألنا عندما

 "حلم في كنت لو كما للغایة بعید بأنني شعرت"
 "ساعة بعد فجأة وأفقت بالوقت أشعر لم أنني بد ال ولكن ذلك كل خالل مستیقًظا كنت أنني اعتقدت"
 "والسعادة بالراحة حقا شعرت"
 ."حولي من یحدث كان عما التام باالنفصال شعرت - غریبًا كان لقد"
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 اإلجراء بعد للمنزل الرجوع
 . معالجتك بعد ساعتین أو ساعة غضون في المنزل إلى العودة عادة یمكنك متوسطة، أو صغرى تھدئة الطبیب منحك إذا ■

 إلى عودتك موعد یعتمد قد. ساعتین إلى ساعة من اإلفاقة عملیة تستغرق أن المحتمل فمن عمیقة، أو كاملة تھدئة طبیبك منحك وإذا ■
 .نفسھ الطبي اإلجراء من التعافي سیستغرقھ الذي الوقت مدة على أیضا المنزل

 النقل وسائل لیست طبعا و - األجرة سیارة أو بالسیارة المنزل إلى اصطحابك إلى القادر البالغ الشخص سیحتاج سابقًا، ذكرنا كما ■
 أن یمكن أو المستشفى في لیلة تظل أن فیمكنك ، العالج بعد معك لیكون شخص مع تنسق لم إذا. اللیل طوال معك والبقاء - العامة
 .معالجتك لتأجیل تحتاج

 كنت إذا معك ما شخص اصطحاب و الساللم على الحذر توخي یرجى كما. قدمیك على الوقوف على قادراً  غیر التھدئة تجعلك قد ■
 .الثبات بعدم تشعر

 مھمة قرارات أي تتخذ أال یجب لذلك المعالجة، بعد ساعة 24 إلى تصل لمدة األحكام وإطالق القرارات اتخاذ على قدرتك تتأثر قد ■
 .العامة المنتدیات/االجتماعي التواصل مواقع على النشر كذلك تتجنب أن یجب. الفترة تلك خالل

 المخدر ألن ساعة 24 لمدة جھاز أي تشغیل أو الطبخ أو السیارة قیادة أو تعولھم بأشخاص االعتناء أو للعمل العودة علیك یجب وال ■
 .جسدك یغادر حتى الوقت ھذا سیحتاج

 .العملیة بعد ساعة 24 لمدة منومة حبوب أو كحول أي تتناول أال یجب ■
 .المنزل في اتباعھا یجب الذي اإلضافیة المعالجة حول مكتوبة تعلیمات طبیبك سیقدم ■
 .المنزل في بتوعك شعرت إذا بھ لالتصال ھاتف رقم المستشفى فریق سیعطیك ■
 االتصال أو العام بطبیبك االتصال فیمكنك ، المستشفى رقم على العثور من تتمكن لم أو بتوعك شعرت أو اإلجراء بعد قلقًا كنت إذا ■

  الحوادث قسم إلى الذھاب أو 111 برقم
 .األمر لزم إذا قادر بالغ شخص مع المحلي والطوارئ

 والمخاطر والمضاعفات الجانبیة اآلثار
 التدریب و المعدات و الحدیثة األدویة لكن و تماًما، المخاطر من التخلص یمكن ال. شائعة غیر الحدیثة التھدئة في الخطیرة المشاكل

 . األخیرة السنوات في أمانًا أكثر إجراءً  التھدئة من جعلت
 ھذه من أي حول المعلومات من المزید إعطائك من سیتمكنون. القسم ھذا في الموضحة المخاطر جمیع لتجنب كثیًرا التخدیر أطباء یھتم

 .لتجنبھا الالزمة واالحتیاطات المخاطر
 .للمساعدة المقیاس ھذا توفیر یتم. واألرقام للكلمات تفسیرھم كیفیة في الناس یختلف

 
 

 

 جًدا نادرة نادرة شائعة غیر شائعة جًدا شائعة

 10 من 1
 واحد شخص

 أسرتك في 

 100 من 1
 واحد شخص

 شارع في 

 1000 من 1
 واحد شخص

 قریة في 

 10000 من 1
 مدینة في واحد شخص

 صغیرة

 100000 من 1
 مدینة في واحد شخص

 كبیرة
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 :الكلیة موقع على المریض معلومات صفحات من المعلومات من مزید على العثور أیًضا یمكنك
information/translations/arabic-www.rcoa.ac.uk/patient 

 التھدئة منحك أثناء المحتملة المخاطر
 ماھر التخدیر أخصائي إن. التھدئة تخداماس تم كلما خطرا یمثل ولكنھ الكاملة، التھدئة في شائع أمر ھذا. بطیئًا تنفسك معدل یصبح قد ■

 .األمر لزم إذا التنفس في مساعدتك ویمكنھ مراقبتك في
 .أیًضا ذلك معالجة على مدرب التخدیر أخصائي لكن لدیك، الدم ضغط ینخفض أن الشائع ومن ■
 .الكانیوال وضع تم حیث صغیر جرح یظل أن الشائع من أنھ كما ■
 .التقیؤ أو بالغثیان الشعور الشائع من ولیس ■
 ذلك حدوث احتمالیة إلبقاء والشرب باألكل الخاصة التعلیمات اتباع المھم من. رئتیك إلى المعدة محتویات تدخل أن نادر خطر ھناك ■

 .جدا منخفضة
 .التخدیر أدویة تجاه تحسسي فعل رد أي حدوث جداً  النادر ومن ■

 .التھدئة بعد ما مرحلة مخاطر
 السقوط لخطر تتعرض أن جدا الوارد من. قدمیك على ثابتا بقائك على للقدرة جزئي فقدان أو بالنعاس رتشع أن جدا الشائع من ■

 .العمر في متقدما كنت إن خصوصا
 . ساعة 24 إلى تصل لمدة القرارات اتخاذ أو لألحكام إصدارك وطریقة ذاكرتك على التھدئة تؤثر أن یمكن ■

 التھدئة عملیة عن طرحھا تود قد أسئلة
 التھدئة؟ بإعطائي سیقوم من 1
 لي؟ سیجرى الذي اإلجراء وما لي بالنسبة األفضل التھدئة نوع ھو ما 2
 ؟ خاصة مخاطر ألي معّرض أنا ھل 3
 الطبي؟ اإلجراء قبل الشرب و األكل عن أتوقف أن یجب متى 4
 إلجرائھا؟ مناداتي تتم أن یجب وقت أي في 5

 إضافیة مصادر
 كاملة تھدئة أو تخدیر عملیة من یتعافى بشخص العنایة ■

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

 2021 ، الملكیة الطبیة الكلیات أكادیمیة. تحدیث: الصحیة الرعایة إلجراءات اآلمنة التھدئة ممارسة. الملكیة الطبیة الكلیات أكادیمیة ■
)).https://bit.ly/3wEoHGy 

 الطبیة الكلیات أكادیمیة .اإلرشادات و المعاییر: الصحیة الرعایة إلجراءات اآلمنة التھدئة ممارسة. الملكیة الطبیة الكلیات أكادیمیة ■
  ) http://bit.ly/301ndq82013.(الملكیة

 الكلیة. باألسنان العنایة توفیر في الواعیة التھدئة معاییر. األسنان طب في بالتھدئة المعنیة الجامعات بین المشتركة االستشاریة اللجنة ■
 s://bit.ly/3vz0YWPhttp.(( 2020 ، للجراحین الملكیة

: الویب على الكلیة موقع عبر إجراءاتھ أو بالتخدیر مرتبطة محددة مخاطر حول منشورات أیًضا تتوفر ■
information/translations/arabic-www.rcoa.ac.uk/patient 

 
  

http://www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/arabic
http://www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/arabic
https://bit.ly/3wEoHGy
http://bit.ly/301ndq8
https://bit.ly/3vz0YWP
http://www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/arabic
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 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 التعامل 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 جماتالتر 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 

 
 2021 یونیو الثانیة، الطبعة
 .النشر تاریخ من سنوات ثالث خالل النشرة ھذه تحدیث و مراجعة یجري

 التخدیر ألطباء الملكیة الكلیة 2021© 
 أُخرى نشرة أو إصدار أي في النشرة ھذه من جزء استخدام في ترغبون كنتم إذا. األصلي المصدر ھذا من االقتباس یُرجى. المرضى معلومات توفیر بغرض النشرة ھذه نسخ یُمكن
 .معنا التواصل یُرجى المعلومات، من لمزید. والصور المسجلة والعالمات الشعارات وإزالة المصدر، ھذا من بالنسخ إقرارا أو مناسبة شكر كلمة توجیھ یُرجى

 

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

