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 العام التخدیر
 

 عشرة الثّانیة سنّ  من للصغار موجزٌ  دلیلٌ 
 
 

 التخدیر العام
ً  أو( دواءً  التخدیر طبیب یستخدم عندما ھو العام التخدیر إن  ال أنك أي عمیق بنوم أشبھ وھو. الوعي تفقد لیجعلك) مخدر غاز أحیانا

 ).لك یحدث الذي وما( العملیة أثناء شيء بأي تشعر أو تسمع أو ترى أن تستطیع
 

 .الطبیة االختبارات وبعض الجراحیة العملیات ذلك في بما العملیات من للعدید ضروري العام والتخدیر
 

 فریق التخدیر
ً  تلقوا أطباء ھم التخدیر أطباء إن ً  تدریبا  أو بالجراحة القیام أثناء وآمنین مرتاحین الناس إلبقاء المخدرة العقاقیر استخدام في متخصصا

 .االختبارات
 ولتسكین لتخدیرك خطة على معك ویتفقون صحتك عن سیسألونك. العملیة قبل التخدیر بطبیب الرعایة مقدم أو ووالدیك أنت ستلتقي

 .لدیك أسئلة أي على اإلجابة سرورھم دواعي من وسیكون. ألمك
 

 علیھم یطلق( العملیات قسم وأطباء التخدیر طبیب مساعدو ذلك في بما التخدیر طبیب دعم على اآلخرون العملیة طاقم أفراد وسیعمل
 ً  . العملیات غرفة وممرضات)  ODPs أحیانا

 

 الموافقة
 واالتفاق الخطة مناقشة تتم حتى شيء أي لك یحدث لن. لرعایتك خطة على الرعایة مقدم أو والدیك ومع معك التخدیر طبیب سیتفق
 في أكبر دور لعب من فستتمكن سناً، أكبر كنت إذا. الخطة على وتوافق یحدث ما كل تفھم حتى األسئلة من الكثیر طرح یمكنك. علیھا
 .أعمق فھمك یكون أن المتوقع من حیث القرار اتخاذ
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 وستوقع أنت أو والدیك أو مقدم الرعایة على استمارة موافقة بمجرد أن تكون راضیاً عن رعایة التخدیر المقترحة. یمكنك قراءة المزید عن
 ). information/translations/arabic-www.rcoa.ac.uk/patient( على الموقع دلیلنا للشباب الموافقة

 

 االستعداد للتخدیر العام
 صحتك
  .وسیساعدك القیام بتغییرات صحیة في نمط الحیاة قبل التخدیر یجب أن تكون بصحة جیدة قدر اإلمكان قبل أن تخضع للتخدیر العام

 العام على التعافي بسرعة أكبر.
 ،عملیتك تسبق التي الستة األسابیع في بنفسك بالتدخین تقم ال أن و آخرین ألشخاص السجائر دخان استنشاق استطعت، إن تجنب 

 .الفترة ھذا خالل بجوارك یدخنوا ال أن المدخنین من الطلب في ربما التفكیر. الجراحیة
 اإلدمانیّة والعقاقیر الكحول تعاطي یؤدّي أن ویمكن). 18(عشرَ  الثامنةَ  سنّ  قبل الكحولیات شرب بعدم والشباب األطفال ویُنصح 

 الموقع على المزید اقرأ. واالجتماعیَّةِ  الّصحیَّةِ  المشكالتِ  من واسعةٍ  مجموعةٍ  إلى المراھقة سنوات خالل
)bit.ly/3mo2QP0 .( 
 االتصال الّرعایة أومقدم والدیك أو أنت علیك فیجب علیھا، السَّیطرة یمكن ال مزمنة صحیّة مشاكل أي من تعاني كنت حال في 

 الخطوات حول یھمإل التحدث ذلك بعد ویمكنك. مخدر لتلقي مضطر بأنك وإعالمھم الجراحة تاریخ قبل األخّصائي أو العام بطبیبك
ً  تكون حتى التخدیر وطبیب أنت تتخذھا أن یجب التي  .المستشفى في بقائك فترة خالل اإلمكان قدر آمنا
 المستشفى إلى معك منتظم بشكل تتناولھا التي األدویة احضر. 
 إدمانیة عقاقیر أي ستخدمینت كنت إذا أو الحمل منع حبوب تتناولین كنت إذا ما معرفة إلى التخدیر طبیب یحتاج سالمتك، أجل من. 
 حتى التخدیر اتجاه فعل رد األسرة أفراد من فرد ألي كان إذا أو الحساسیة من نوع أي عن معلومات عن ابحث ممكناً، ذلك كان إذا 

 .التخدیر طبیب إخبار من تتمكن
 اقرأ بذلك، القیام سبب ولمعرفة. لبولا عینة اختبار خالل من) 12( عشر الثانیة سن فوق فتاة ألي حمل اختبار إجراء الطبیعي من 

ف معتادون ع� إجراء هذە االختبارات بأ��ب قدر bit.ly/31Qncab( النشرة ھذه ، ل�ن الموظفني
�
). نعلم أن هذا قد يبدو محرجا

 اإلمكان من ال�تمان. 
 تكون أن یرجى المخدرات، وتعاطي والشرب التدخین عن أسئلة التخدیر طبیب یسألك عندما  ً  یكون قد أنھ نعلم. إجاباتك في صادقا

 التخدیر طبیب إلى التحدث طلب فیمكنك الرعایة مقدم أو والدیك حضور عدم تفضل كنت إذا لذلك القضایا، ھذه مناقشة الصعب من
 .انفراد على
 إذا الجراحیة العملیة على الموافقة على قادرین لیكونوا مخاطر وأي العملیة عن یكفي ما معرفة إلى الرعایة مقدم أو والدیك سیحتاج 

 .الموافقة استمارة على للتوقیع یكفي بما بالسن كبیراً  تكن لم
 األسرة أفراد من فرد أي كان إذا أو الحساسیة، من نوع أي عن معلومات عن ابحث ممكناً، ذلك كان إذا المستشفى، إلى تأتي أن قبل 

 .التخدیر طبیب إخبار من تتمكن حتى لتخدیرا اتجاه فعل رد لدیھ

 تناول الطعام والشراب قبل التخدیر العام
 .یجب على المستشفى تقدیم تعلیمات واضحة عن وقت االمتناع عن الطعام والشراب قبل عملیتك الجراحیة 
 وائل في معدتك أثناء التخدیر العام، فقد ومن األھمیة بمكان لسالمتك أن تلتزم بھذه التعلیمات. إذا كان ھناك طعام أو الكثیر من الس

یصعد إلى مؤخرة حلقك ومن ثم إلى رئتیك. مما قد یسبب االختناق أو أضرار جسیمة لرئتیك. وعادة ما یتم تشجیعك على تناول 
 العام.إنَّ ھذا آمن حتَّى قرب موعد التَّخدیر  –كمیات أقل من السوائل الصافیة (عادة الماء أو شراب الفواكھ المركز) 

 المالبس
 .ارتدي شیئاً فضفاضاً ومریحاً لسھولة غسلھ بعد ذلك 
 .اسأل إذا كنت بحاجة إلى إحضار بیجامة أو حذاء أو رداء النوم 
 .أحضر شیئاً لترتدیھ عند العودة إلى المنزل 
 .قد یُطلب منك ارتداء لباس المستشفى 
 رفة العملیات الجراحیة، بما في ذلك حمالة الصدر إذا لم یكن بھا سلك وعادة یمكنك ارتداء معظم مالبسك الداخلیة عند الذھاب إلى غ

 معدني، ولكن استشر الممرض. قد تحتاج أحیاناً إلى خلع المالبس الداخلیة أثناء العملیة الجراحیة أو االختبار.
 اً إذا كان سیتم ذلك.في بعض األحیان، قد یحلق الجراح بعض الشعر من المنطقة الجراحیة، لكن عادةً یتم إعالمك مسبق 
  ًقد یُطلب منك ارتداء جوارب مطاطیة بطول الركبة قبل العملیة الجراحیة. یساعد ذلك في الحفاظ على حركة الدم حول ساقیك جیدا

 لمنع جلطات الدم.
 

http://www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/arabic
http://bit.ly/3mo2QP0
http://bit.ly/31Qncab
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 المجوھرات والمكیاج
 في المنزل. إذا لم تتمكن من إزالة مجوھراتك، فمن الممكن تغطیتھا بشریط  إن أمكن یرجى ترك أي مجوھرات وثقوب الجسم التزینیة

 الصق لمنع تلفھا أو تلف بشرتك.
 .یرجى تجنب وضع المكیاج وطالء األظافر. قد یحتاج موظفو المستشفى إلى إزالتھا لیتمكنوا من مراقبتك أثناء العملیة الجراحیة 
 

 استغالل الوقت
 قت لالنتظار.ھناك غالباً الكثیر من الو 
 .لذا أحضر شیئاً ما لتفعلھ (على سبیل المثال كتاب أو مجلة أو ھاتفك المحمول). الرجاء تذكر سماعات الرأس وأجھزة الشحن 
 .الرجاء تذكر عدم التدخین أو مضغ العلكة خالل فترة االنتظار، واتباع اإلرشادات الخاصة بالطعام والشراب بدقة 
 

 الخضوع للتخدیر
  یعطیك طبیب التخدیر المخدر في غرفة مجاورة لغرفة العملیات تسمى غرفة التخدیر. قد یحدث ذلك أحیاناً في الغرفة التي غالباً ما

 ستُجرى فیھا العملیة الجراحیة أو االختبار.
 ید من سیبدأ طبیب التخدیر عادة بإعطائك المخدر من خالل بعض األدویة عبر األنبوب الوریدي (انظر أدناه للحصول على مز

المعلومات عن ھذا). في حاالت أقل شیوعاً، سیطلبون منك استنشاق غاز تنبعث منھ رائحة تشبھ قلیالً األقالم الملونة للتحدید. في 
 بعض األحیان یمكنك اختیار ما ترید.

 ب وریدي بمجرد أن إن إعطاء الدواء من خالل األنبوب الوریدي ھو أسرع طریقة لتخدیرك. إذا استنشقت الغاز، فسیتم وضع أنبو
تفقد الوعي، لذلك یمكن لطبیب التخدیر إعطائك المزید من المخدر أو المسكنات أو األدویة والسوائل األخرى أثناء العملیة الجراحیة. 

 قد تجعلك كلتا الطریقتین تشعر بالدوار (الدوخة) قبل أن تفقد الوعي.
  معك حتى تفقد الوعي. بعد ذلك، یمكنھم انتظارك في غرفة االنتظار أو في إذا أردت فمن الممكن لوالدیك أو مقدم الرعایة البقاء

 الجناح. وستبقى معك ممرضة بدالً منھم بینما یبدأ تأثیر المخدر.
 

 األنبوب الوریدي (القُنَیَّة)
 .ھو عبارة عن أنبوب بالستیكي مرن رفیع یتم إدخالھ في الورید، وعادة ما یكون في ظھر یدك 
  مخدر أو رذاذ بارد خاص على ظھر یدك لتقلیل أي إزعاج عند وضع األنبوب الوریدي.قد یوضع كریم 
 .ویتم استخدام إبرة رفیعة لوضع األنبوب الوریدي ثم تُزال على الفور 
  بمجرد وضع األنبوب الوریدي في مكانھ، یمكن إعطاءك أدویتك من خاللھ دون استخدام أي إبر أخرى. یمكن أن یسبب ھذا في بعض

 حیان القلیل من البرودة أو الوخز أو االنزعاج الخفیف.األ
 .ًعادةً ما یُترك األنبوب الوریدي في مكانھ بعد العملیة الجراحیة في حال احتجت إلى مسكنات لأللم أو سوائل أو أدویة أخرى الحقا 
 

 أثناء التخدیر
 .سیبقى طبیب التخدیر معك طوال الوقت 
  الحفاظ على سالمتك وإعطائك ما یكفي من المخدر ومسكنات األلم إلبقائك في حالة فقدان الوعي حتى تتمثل وظیفة طبیب التخدیر في

 تنتھي العملیة الجراحیة.
  إن االستیقاظ في منتصف التخدیر أمر نادر للغایة، ألن طبیب التخدیر یراقبك عن كثب (بما في ذلك ضغط الدم ومعدل ضربات القلب

 على المستوى المناسب من التخدیر.والتنفس) للتأكد من حصولك 
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 االستیقاظ بعد العملیة
  تختلف الفترة الزمنیة التي تستغرقھا العملیات أواالختبارات، ولكن بمجرد االنتھاء من العملیة الجراحیة، سیتوقف طبیب التخدیر عن

 إعطائك أدویة التخدیر. وسیسمح لك ذلك باالستیقاظ بعد حوالي خمس دقائق.
 أن تستیقظ في غرفة اإلنعاش ولكن قد ال تتذكر الدقائق القلیلة األولى أو تدرك مكانك بالضبط. سیعتني بك شخص مدرب  من المحتمل

 في فریق غرفة العملیات الجراحیة، وعادة ما تكون ممرضة في جناح اإلنعاش.
  من جفاف الحلق، أو الصداع، أو الشعور ویعتمد شعورك بعد ذلك على نوع العملیة والمخدر الذي تلقیتھ. قد یعاني بعض األشخاص

بالرعشة أو الغثیان قلیالً. عادة ما یعطیك طبیب التخدیر دواًء لوقایتك من الغثیان أو الشعور بالغثیان. في بعض األحیان قد تشعر 
 بقلیل من البرودة أو االرتجاف، في حال حدوث ذلك، فتستقدم لك بسرعة بطانیة إلبقائك دافئاً.

 

 لممعالجة األ
 .ومن المھم منع األلم وعالجھ، حیث یحتاج بعض األشخاص (وبعض أنواع العملیات الجراحیة) إلى مسكنات لأللم أكثر من غیرھم 
  من األسھل عالج األلم قبل أن یشتد، لذا یجب أن تطلب المساعدة من ممرضة جناح النقاھة أو طبیب التخدیر حالما تشعر بعدم الراحة

 ى یزداد األمر سوءاً.بدالً من االنتظار حت
 

 العودة إلى الغرفة
 .قد تشعر بالتعب الشدید في البدایة 
  إذا كان لدیك أي مشاكل، فأخبر شخصاً ما حتى یتمكن من مساعدتك. قد تضطر إلى رن الجرس أو الطلب من والدیك أو مقدم الرعایة

 إحضار الممرضة لك.
  على نوع العملیة الجراحیة والمسكنات التي تناولتھا. ستكون ممرضتك أو إن إمكانیة تناول الطعام والشراب مرة أخرى ستعتمد

 طبیب التخدیر قادرون على تقدیم النصح لك.
  ستبقى في المستشفى حتى یصبح الوضع آمناً لعودتك إلى المنزل. وبالنسبة للعدید من العملیات الجراحیة، فیمكنك العودة إلى المنزل

 جیدة وكانت العملیة الجراحیة بسیطة. في ذات الیوم في حال كانت صحتك
 

 مخاطر التخدیر
: الرابط على التخدیر مخاطر عن المزید معرفة یمكنك. للغایة نادرة التخدیر بعد الخطیرة المشاكل إن

/translations/arabicinformation-www.rcoa.ac.uk/patient 
 

 التخدیر الموضعي والجزئي
  في بعض األحیان یمكنك اختیار البقاء مستیقظاً أثناء الجراحة. إذا كان ھذا ممكناً، فسیقوم الجراح و/ أو طبیب التخدیر بمناقشة ذلك

 معك ومع والدیك أو مقدم الرعایة. في ھذه الحالة، یمكنك أخذ حقنة مخدر موضعي لتخدیر جزء من جسمك لكي ال تشعر باأللم.
 مع طبیب التخدیر أو قراءة المزید حول  ة ھذا في مقابلة التقییم األوليد ترغب في البقاء مستیقظاً، فیمكنك مناقشإذا كنت تعتقد بأنك ق

 arabicinformation/translations/-www.rcoa.ac.uk/patientھذا الموضوع على الرابط: 
 

 وإذا أردت معرفة المزید
  وتتوفر نشرات تسمى "تأثیر التخدیر علیك" على موقعRCoA .وقد تكون متاحة من المستشفى المحلي 
  :ویمكنك الحصول على مزید من المعلومات على 

information/translations/arabic-tientwww.rcoa.ac.uk/pa 
 
  

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

نا ما رأ�ك  أخ�ب

ة.  ن هذا الن�ش احات لتحسني  نرحب باالق�ت
 

ي 
وىن �د اإلل��ت ي تقد�مها، ُير�ب إرسالها ع�ب ال�ب

 patientinformation@rcoa.ac.uk: إذا كان لد�كم أي تعل�قات ترغبون �ن
 

 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 
 

 2021الطبعة الثالثة، ن�سان/أب��ل 
 

.  �جري مراجعة و تحد�ث ة خالل ثالث سنوات من تار�ــــخ الن�ش  هذە الن�ش
 

ي ب��طان�ا العظ� و�يرلندا 2021© 
 ال�ل�ة المل��ة ألطباء التخدير ورابطة أطباء تخدير األطفال �ف

. إذا أردت استخدام جزء من هذا  . ُير�ب االقتباس من هذا المصدر األص�ي ة بغرض توف�ي معلومات للمر�ن ي منشور آخر �جب أن ُ��تب شكر ُ�مكن �سخ هذە الن�ش
المنشور �ن

 مناسب وأن تم� الصور والعالمات والشعارات. ولم��د من المعلومات، ُير�ب التواصل معنا. 
 
 

http://www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/arabic
mailto:patientinformation%40rcoa.ac.uk?subject=
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