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ي 
 المخدر النص�ف

 . ٍّ ي
ع عندما تخضع لعمل�ٍة بتخدير� نص�ف

َّ
ُة ما هو ُمتوق ح هذە الن�ش  ��ش

ا.  َة أطباء تخدير ومر�ف وممثلون عن المر�ف �عملون مع�   كتب هذە الن�ش

 مقدمة
ُة:  ح هذە الن�ش  ��ش

ي  هو ما  ■
 المخدر النص�ف

 �عمل ك�ف ■
 قد �ستف�د منه عند إجراءك لعمل�ة.  لماذا ■

"؟ما هو "المخدر  ي
 النص�ف

ي الجزء السف�ي 
ي ُتجَرى �ف ي العمل�ات الىت

ا. و�الرغم من ذلك ف�ف ا كل�� ر المر�ف تخدير� ي العد�د من العمل�ات أن ُ�خدَّ
من المعتاد �ف

ي أسفل 
ي عند حقن المخدر �ف

 من التخدير العام. ُ�جَرى التخدير النص�ف
ً

ي بد�
ا خضوعك للتخدير النص�ف

�
من الجسم، �غلب أح�ان

ف عظ ام عمودك الفقري)؛ ما �جعل الجزء السف�ي من الجسم يتخدر فال �شعر بألم العمل�ة، مع قدرتك ع� البقاء ظهرك (بني
ا.   مست�قظ�

ف  ي الوقت نفسه للمساعدة ع� �سكني
 أخرى �ف

ٌ
. قد ُتحَقن أدو�ة ف ي من ساعة إ� ساعتني

وعادًة ما �ستمر مفعول المخدر النص�ف
 . األلم لعدة ساعات بعد زوال مفعول المخدر 

ي قد تكوَن: 
 أثناء ��ان مفعول المخدر النص�ف

 بكامل وع�ك ■
■  .  تحت تأث�ي المخّدر بفعل األدو�ة المهدئة ل�ن دون غ�ابك عن الو�ي

ف األلم ف�ما بعد.  ي بعض العمل�ات ل��ادة �سكني
ي قبل المخدر ال��ي �ف

 �مكن حقُن مخدر نص�ف
 لك. �ستطيع طب�ب التخدير أن �ساعدك ع� اتخاذ قرار أيهما أفضل 

 المخدر إعطائك من فوائد ھناك یكون قد. بدونھ أو الكلي التخدیر مع النصفي التخدیر للجسم السفلي الجزء عملیات من العدید یناسب
 . لك األنسب التخدیر بنوع قرار اتخاذ على ومساعدتك لمناقشتك متوفّر التخدیر طبیب. الشخصیة صحتك على بناًءا النصفي،

ي الجراحات اآلت�ة: ي أغلب األح�ان، �مكن ف
ي وحدە أو مع المخدر ال��ي �ف

 أن ُ�ستخَدم المخدر النص�ف
 جراحة مفاصل أو عظام الساق ■
ي ودوا�ي األوردة وجراحة البواس�ي  ■  إصالح الفتق األريب
ي األوع�ة الدم��ة للساق ■

ي ُتجَرى �ف  جراحة األوع�ة الدم��ة: العمل�ات الىت
 وتنظ�ي الرحم و�عض أنواع استئصال الرحمالجراحات النسائ�ة: إصالحات هبوط الرحم  ■
وستاتا وعمل�ات المثانة وجراحة األعضاء التناسل�ة.  ■  جراحة المسالك البول�ة: جراحة ال�ب
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؟ ي
 ك�ف ُ�جَرى التخدير النص�ف

 

ي غرفة العمل�ات. ستقابل مساعد طب�ب التخدير وهو أحد أعضاء  ■
ي غرفة التخدير أو �ف

ي �ف
الف��ق قد ُتحقن بالمخدر النص�ف

ي بك.   الذي س�عتىف

 إبرًة إلدخال أنبوب بالست��ي رفيع "قن�ة"  ■
ً

ي أحد أوردة �دك أو ذراعك. تتيح  )cannula(س�ستخدم طب�ب التخدير أو�
�ف

ي قد تحتاجها.   هذە القن�ة لطب�ب التخدير أن �عط�ك السوائل واألدو�ة الىت
. إ ■ ي

ا قدم�ك ع� كر�ي منخفض وسُتساَعد ع� اتخاذ الوضع الصحيح لحقنك بالمخدر النص�ف ما ستجلس ع� ال��ر واضع�
ي ركبت�ك تجاە صدرك.  ا مع ثىف ي ع� أحد جانب�ك ملت���

 أو ستستل�ت
ح لك ف��ق التخدير ما �جري ل�ي تكون ع� درا�ة بما �حدث.  ■  س��ش
. سيؤلمك هذا لبضع  ■ ا أ��� ي م��ح�

 لتخدير الجلد ولجعل حقن المخدر النص�ف
ً

ثواٍن. س�حقنك ُ�حَقن مخدر موض�ي أو�
ي 

ا إلتمام الحقن. عادًة ما س�ساندك أحد أفراد التم��ض أو معاويف ي وعل�ك أن تب�ت سا�ن�
طب�ب التخدير بالمخدر النص�ف

 الرعا�ة الصح�ة و�طمئنك أثناء الحقن. 
ي التخدير وهم عاملون بالرعا�ة الصح�ة ع� درجة عال�ة من التدر�ب. �مكنك قراءة الم��د 

عن دورهم وعن قد ُتقابل معاويف
 : ي

ويف   team-www.rcoa.ac.uk/patientinfo/anaesthesia ف��ق التخدير ع� موقعنا اإلل��ت

 سأشعر؟ بماذا
ا أ��� من إجراء اختبار الدم أو إدخال القن�ة. ل ي مؤلم�

ا حقن المخدر النص�ف قد �ستغرق الحقن بضع دقائق، ل�ن قد  ا �كون غالب�
ي السمنة. 

ي ظهرك أو إذا كنت تعايف
ا أطول إذا كان لد�ك مشكلة �ف  �ستغرق وقت�

ْ طب�ب التخدير.  ■ ا وأخ�ب ي إحدى ساق�ك؛ إذا شعرت بذلك، حاول البقاء سا�ن�
 قد �شعر أثناء الحقن بالوخز أو بألم حاد �ف

ي غضون عند االنتهاء من الحقن، س�طلب منك عادًة اال  ■
ي �ف

ا. عادًة ما يبدأ تأث�ي المخدر النص�ف ا إذا كنت جالس� ستلقاء مست���
 بضع دقائق. 

ا أن ساق�ك أثقل وتح��كهما أصعب.  ■ ە بالشعور بدفء جلدك ثم بتنم�ل عند اللمس، ثم �شعر تدر�ج��  يبدأ تأث�ي
ي الجزء ■

 السف�ي من الجسد.  عندما يؤثر الحقن �شكل كامل؛ لن �ستطيع رفع ساق�ك ولن �شعر بأي ألٍم �ف
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ي 
 اختبار ��ان مفعول المخدر النص�ف

 من االختبارات البس�طة لمعرفة إذا ما سار مفعول المخدر �شكل صحيح؛ ومن ضمن هذە 
ً
س�جري طب�ب التخدير مجموعة

 االختبارات: 
ودته ■  رّش سائل بارد وسؤالك إن أمكنك الشعور ب�ب
 �شعر بهتم��ر ماسحة أو واخز ع� جلدك وسؤالك عما  ■
 الطلب بأن ترفع ساق�ك.  ■

ف أنت وطب�ب التخدير من ��ان مفعول المخدر. س�سمح طب�ب التخدير ببدء  ف أثناء هذە االختبارات ل�ي تطمنئ ك�ي من المهم ال�ت
 الجراحة فقط عند التأ�د من ��ان مفعول المخدر. 

ي فقط)
 أثناء العمل�ة (بالتخدير النص�ف

ي بك ف��ق متكامل من الطاقم ■ ا؛ س�عرفون عن أنفسهم و�حاولون  س�عتيف ي غرفة العمل�ات. إذا كنت مست�قظ�
ي �ف الطيب

 طمأنتك. 
ا كوسادٍة إضاف�ة أو مسنٍد للذراع.  ■  سُيهَ�أ وضعك للعمل�ة. عل�ك إخبار طب�ب التخدير بأي أمر س�جعلك أ��� ارت�اح�
ف مستوى ا ■ ف من خالل قناع بالست��ي شفاف خف�ف الوزن؛ لتحسني ي دمك. قد تتنفس األ�سجني

ف �ف  أل�سجني
خاء بفضل اعتناء طب�ب التخدير بك.  ■ ا ع� االس�ت ي غرفة العمل�ات، ول�ن ستكون قادر�

ا بالنشاط الجاري �ف  ستكون واع��
ب�مكانك االستماع للموس��ت أثناء العمل�ة. إذا ُسمح لك، أح�ف الموس��ت المفضلة لد�ك مع سماعات األذن. تقوم بعُض  ■

و�د سماعات األ  ف ي غرفة العمل�ات. الوحدات ب�ت
 ذن أو بتشغ�ل الموس��ت �ف

ن التخدير أثناء العمل�ة.  ■  ب�مكانك التحدث مع طب�ب التخدير أو معاو�
ا أثناء جزء منها أو كلها.  ي وقد تنام. قد تغفو أثناء العمل�ة، أو قد تكون مست�قظ�

�ف  إذا تناولت مهدئات أثناء العمل�ة؛ فسوف �س�ت
ي غرفة الع

ا. قد تتذكر بعض وقتك �ف ه، أو قد ال تتذكر منه شيئ�
�
 مل�ات أو كل

 موقعنا على علیھا العثور بإمكانك والتي ،"للمھدئات الشارحة" نشرتنا على االطالع یُرَجى المھدئات، عن المعلومات من لمزیدٍ 
  information/translations/arabic-www.rcoa.ac.uk/patient اإللكتروني

 د تب�ت بحاجة إ� مخدر ك�ي إذا: ق
ي  ■

 لم يتمكن طب�ب التخدير من حقن المخدر النص�ف
ي مح�ط منطقة الجراحة ■

ا �ف ي كاف��
 لم �كن تأث�ي المخدر النص�ف

ع.  ■
َّ
ا أ��� من الُمتوق ا وأخذت وقت�  كانت الجراحة أ��� تعق�د�

 بعد العمل�ة
ا �صل إ� أر�ــع ساعات. علبك إخبار طاقم جناح المستش�ف بأي مخاوف  ■ �ستغرق عودة الشعور (اإلحساس) �شكل كامل وقت�

 قد �ساورك. 
ا بألٍم ناجم عن العمل�ة، و��مكانك طلب أي مسكن ألم  ■ عادًة ما �شعر بوخز خف�ف عند عودة اإلحساس. قد �شعر أ�ض�

 تحتاجه. 
ي بدا�ة  ■

َ قد ال تحملك قدماك �ف ا. ُير�ب ، وقد �شعر بدوار �س�ط إذا كان ضغط دمك منخفض� ي
زوال مفعول المخدر النص�ف

 طلب مساعدة الطاقم المسؤول عن االعتناء بك، عند نهوضك من ال��ر ألول مرة. 
■  . ي وقٍت أق� مما �كون بعد التخدير ال��ي

ي �ف
ب بعد التخدير النص�ف  ب�مكانك األ�ل وال�ش
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ا  ا؟لماذا تأخذ مخدر�  نصف��
 :  بالتخدير ال��ي

ً
ي مقارنة

 بعض مزا�ا التخدير النص�ف
 أقل عرضة لخطورة عدوى الصدر بعد الجراحة ■
ف والتنفس ■ ي الرئتني

ا �ف �  أقل تأث�ي
ا بعد الجراحة ■ ف ج�د لأللم فور�  �سكني
ي قد �كون لها آثار جانب�ة ■  إ� مسكنات األلم الق��ة اليت

ً
 أقل حاجة

ا بالغث�ان والتقيؤ ■  أقل شعور�
ب واأل�ل بعد الجراحة.  أ�ع ■  عودًة لل�ش

 المخاطر فھم
هم لل�لمات واألرقام. نقدم المق�اس التا�ي للمساعدة. ي ي ط��قة تفس�ي

 تفاوت الناس �ف

 

 

ا ا نادرة غ�ي شائعة شائعة شائعة جد�  نادرة جد�

 10من  1
 شخص واحد

ي أ�تك 
 �ف

 100من  1
 شخص واحد

ي شارع 
 �ف

 1000من  1
 شخص واحد

ي ق��ة 
 �ف

 10000من  1
ي 

شخص واحد �ف
ة  مدينة صغ�ي

 100000من  1
ي 

شخص واحد �ف
ة  مدينة كب�ي

 
 الحدیثة والتقنیات المعدات بفضل ذلك و أمانًا؛ أكثر التخدیر إجراء صار. الحدیثة التخدیر عقاقیر في شائعة غیر الخطیرة المشكالت

 . فعالیة األكثر والعقاقیر التدریب ومعاییر

 تتعرض له؛ عل�ك أن تعرف: فهم الخطر الذي قد ل
 مدى ترجيح حدوثه ■
 ما درجة خطورته ■
 ك�ف �مكن عالجه.  ■

 . لك األفضل المخدر نوع باختیار القرار اتخاذ على ویساعدك المخاطر، طبیعة معك یناقش أن التخدیر طبیب یستطیع

 آلثار الجانب�ة والمضاعفاتا
، كما هو الحال مع سائر تقن�ات التخدير. من الممكن  ي

هناك احتمال لوجود آثار جانب�ة ومضاعفات غ�ي مرغ��ة للمخدر النص�ف
 : ي

وىف ي ع� موقعنا اإلل��ت
الحصول ع� م��ٍد من المعلومات عن اآلثار الجان�ة والمضاعفات للمخدر النص�ف

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

ا واآلثار الجانب�ة الشائعة  األعراض الشائعة جد�
؛ قد ينخفض ضغط دمك؛ ما �جعلك �شعر باإلغماء أو الغث�ان. س�سطر  : انخفاض ضغط الدم ■ ي

عند إجراء التخدير النص�ف
 لرفع ضغط دمك. طب�ب التخدير ع� هذ

ً
 ا األثر ب�عطائك سوائل عن ط��ق محقنة الور�د، و�عطائك أدو�ة

. عند الشعور بالحكة؛ �مكن  : الحكة ■ ي
ي التخدير النص�ف

ف �ف �شيع حدوث هذە الحكة عند استخدام العقاق�ي الشبيهة بالمورفني
 تناول دواء للتخف�ف. 
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ي إفراغ المثانة   المثانة (سلس البول):  صع��ة خروج البول (احتباس البول) أو فقدان الس�طرة ع� ■
 �ف

ً
قد تجد صع��ة

ا ما قد تفقد الس�طرة ع� المثانة. تعود وظ�فة مثانتك إ�  ا جد� ، ونادر� ي
ي أثناء ��ان مفعول المخدر النص�ف

ا �ف ا طب�ع��
�
إفراغ

ا، عند  ي مثانتك مؤقت�
. قد تحتاج إ� وضع قثطرة �ف ي

ي  طب�عتها بعد زوال مفعول المخدر النص�ف
زوال مفعول المخدر النص�ف

 . ي
 ولوقٍت قص�ي بعد ذلك. ال تتأثر وظ�فة األمعاء بالمخدر النص�ف

ي أثناء الحقن ■
ي ساق�ك أو  : األلم �ف

ي غ�ي موضع اإلبرة. قد �كون هذا األلم �ف
ي لك إخبار طب�ب التخدير فور شعورك بألم �ف

ينب�ف
 َّ   موضع اإلبرة. مؤخرتك، وقد �كون �سبب مالمسة اإلبرة ألحد األعصاب. سُ�غ�ي

للصداع بعد العمل�ة عدة أسباب مثل الجفاف وقلة األ�ل والقلق. و�مكن  : الصداع الناجم عن ثقب غشاء األم الجاف�ة ■
ي احتمال�ة اإلصابة بصداع� أ��� شدة 

عالج أغلب أنواع الصداع بمسكنات األلم البس�طة. ال �شيع بعد التخدير النص�ف
ي -بعد ثقب غشاء األم الجاف�ة الذي يوَصف له عالج خاص. �حدث هذا الصداع  واستمرار�ة �طلق عل�ه صداع ما 

�ف
. عادًة ما �سوء هذا الصداع عند جلوسك و�تحسن عند استلقائك.  200من  1ل�ل  -المتوسط ي

حالة حقن بالمخدر النص�ف
 قد �صاحب هذا الصداَع فقداُن السمع أو ضعُفه أو �شوُهه. 

 مخدر أو النصفي المخدر حقن بعد ما صداع نشرة قراءة یُرَجى الجافیة، األم غشاء ثقب عن الناجم اعالصد عن المعلومات من لمزیدٍ 
 اإللكتروني موقعنا على المتاحة الجافیة فوق

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

 النادرة المضاعفات
 العضالت وضعف والتنمیل والوخز لإلحساس المؤقت الفقدان یستمر قد. النصفي للتخدیر النادرة المضاعفات من : األعصاب تلف

 . التام التعافي ویحصل الوقت مع المضاعفات ھذه أغلب تختفي ولكن أسابیع، حتى أو أیام لبضع أحیانًا

ا ل�ل ت ا مماثلة لنسبة  50000من  1لف األعصاب الدائم نادر الحدوث (تق��ب� ). و�سبة حدوثه تق��ب� ي
حالة تخدير نص�ف

 .  حدوث المضاعفات الشد�دة للتخدير ال��ي
 الجافیة فوق مخدر أو النصفي المخدر بحقن المرتبط األعصاب تلف نشرة قراءة یُرَجى األعصاب، تلف عن المعلومات من لمزیدٍ 

  information/translations/arabic-www.rcoa.ac.uk/patient اإللكتروني موقعنا على المتاحة

 ألسئلة الشائعةا
ب قبل التخدير  ي األ�ل وال�ش

؟هل ب�مكايف ي
 النص�ف

ي إ� تخدير 
ا إ� تغي�ي التخدير النص�ف

�
؛ وهذا لالضطرار أح�ان ب باتباع القواعد نفسها كما لو كنت ستخضع للتخدير ال��ي

�
سُتطال

ب قبل جراحتك.   عن وقت االمتناع عن األ�ل وال�ش
ً
ي للمستش�ف أن �منحك تعل�ماٍت واضحة

. ينب�ف  ك�ي

ا عن الو�ي غ�ا ا؟هل أضطرُّ إ� البقاء غائب� ا تام�  ب�
ا ل�ي ال  -قبل العمل�ة-ب�مكانك اتخاذ القرار مع طب�ب التخدير 

�
ي أثناء العمل�ة، أم األفضل أن ُتعَ� مهدئ

ا �ف إذا ما ستب�ت مست�قظ�
ا  . عادًة ما �مكن ضبط كم�ة المهدئات ل�ي تكون واع��

ً
ف التخدير  ت�ي العمل�ة كاملة ول�ن دون توتر. ومن المحتمل الجمع بني

ي وجود مخاطر كال التخدي��ن.  ، ول�ن هذا �عيف ي والتخدير ال��ي
 النص�ف

؟  هل سأرى ما �حدث �ي
ات ف�ديو  لكیاليوَضع ستار ع� الجسم عن مستوى الصدر  تتمكن من رؤ�ة الجراحة. بعض العمل�ات مجهزة بكام�ي

". بعض المستشف�ات �منحوا المر�ف خ�ار رؤ�ة ما �حدث لهم عن ط��ق الشاشة. وتل�سك��ات لجراحة "التنظ�ي ا ي  لخار�ب

 هل أملك ح��ة اخت�ار ن�ع المخدر؟
. سيناقش طب�ُب  ي

ي المعتاد، بناًء ع� الجراحة الفعل�ة والمشكالت المحتملة مع حالتك عند التعرض للتخدير النص�ف
نعم �ف

اِت معك.   التخدير الخ�ي

  

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


| 6 

، أو نصحك بعد التعرض له. ومن أمثلة هذە  هناك أسباب غ�ي  ي
شائعة الحتمال عدم قدرتك ع� الخض�ع للتخدير النص�ض

 األسباب: 
ي ظهرك ■

ي العمود الفقري أو جراحة سابقة �ض
نة �ض  عيوب ُمعيَّ

ي ال �مكن إ�قافها أو مشكالت تجلط دمك ■  "أدو�ة منع تجلط الدم" اليت
ي جلد ظهرك أو ارتفاع درجة الحرارة ■

 عدوى �ض
نة. أم ■  راض قلب ُمعيَّ

؟ ي
ي رفض التخدير النص�ض

 هل ب�مكايض
ا  -بعد مناقشة طب�ب التخدير-نعم. إذا قررَت  �ــــح له؛ فب�مكانك دائم� ي أو أنك ما زلت غ�ي مس�ت

ي التخدير النص�ض
عدم رغبتك �ض

 رفضه. 

ي أثناء العمل�ة؟
ء �ض ي

 هل سأشعر بأي �ث
ي أثناء العمل�ة، ول�ن قد تكون 

ي أال �شعر بألٍم �ض
ي بعض العمل�ات نت�جة تنف�ذ عمل ف��ق الجراحة. ينب�ض

ا ببعض الضغط �ض  واع��

ي أثناء العمل�ة؟
ء �ض ي

ي �ي إخبار طب�ب التخدير بأي �ث
 هل ينب�ض

ي أثناء العمل�ة؛ فهذا جزٌء من متابعته للمخدر. 
ي معرفة أي أحاس�س �شعر بها �ض

غب طب�ب التخدير �ض  نعم. س�ي

ي هو نفسه المخدر فوق 
 الجاف�ة؟هل المخدر النص�ض

ا.  ا طف�ف�
�
ض عظام العمود الفقري؛ فط��قة عمل الحقن تختلف ف�ما بينهما اختالف ال. بالرغم من أن كليهما حقٌن لمخدر موض�ي بني

ا من المخدر قد ُ�ستخَدم عند  ي أن م��د� ي أثناء العمل�ة؛ ما �عيض
ي ظهرك �ض

ي التخدير فوق الجاف�ة يب�ت أنبوب بالست��ي دقيق �ض
�ض

ورة.   ال�ض
ة  ي ��ث

ض ألم تخدير فوق الجاف�ة بعد الجراحةمن الممكن االطالع ع� م��ٍد من المعلومات �ض والمتاحة ع� موقعنا  �سكني
ي 

ويض   information/translations/arabic-www.rcoa.ac.uk/patientاإلل��ت

؟أي ي
ي معرفة الم��د عن التخدير النص�ض  ن �مكنيض

 . المحلي مستشفاك في التخدیر قسم أو المسبَق التقییم بعیادة االتصال أو التخدیر طبیب إلى التحدث بإمكانك
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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 

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

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

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

 أدِل برأیك
 نرحب باالقتراحات لتحسین ھذا المنشور. 

 إن كان لدیكم أي تعلیقات تودون اإلدالء بھا یرجى إرسالھا إلى البرید اإللكتروني اإللكتروني:
patientinformation@rcoa.ac.uk 
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