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موعد طبيب التخديرموعد الجراح

مواعيد المتابعة قبل العملية  (العيادات الخارجية)

بعد اإلنتهاء من موعد الجراح وعمل
التحاليل الالزمة قد يقوم الجراح بتحديد
موعد العملية  ويمكنك الذهاب إلى المنزل

وإنتظار رسالة تحديد موعد التخدير ما قبل
العملية.

بعد االنتهاء من موعد طبيب التخدير يمكنك
الذهاب للمنزل وانتظار موعد العملية.

في المنزل

- سيقوم منسق العمليات باإلتصال بك لتحديد و تأكيد موعد العملية.
 - في حال الحاجة للتنويم سوف يقوم موظف مكتب التنويم باالتصال بك قبل

موعد التنويم بـ ٢٤ ساعة لتحديد وقت الحضور للمستشفى.
- في حال تأجيل موعد العملية ألي سبب سوف يقوم منسق العمليات باإلتصال

بك إلخبارك و تحديد موعد جديد للعملية.



٢

تعليمات ما قبل العملية

يجب اإلتصال على منسق العمليات قبل يوم العملية في حال اإلصابة
بنزلة برد، حمى، أو إرتفاع بدرجة الحرارة، أو طفح جلدي أو التهاب من

أي نوع إلخباره بذلك.

يجب التوقف عن األكل و الشرب قبل العملية حسب تعليمات الطبيب
و المنسق، يجب التأكد من وقت بدء الصيام و ما الذي يسمح به، عدم

إتباع التعليمات قد يؤدي إلى إلغاء العملية.

إرتداء مالبس يسهل خلعها و ارتدائها.
في حال إرتداء نظارات طبية أو أدوات مساعدة على السمع يجب خلعها

قبل و إزالة أطقم و جسور األسنان التي يمكن إزالتها قبل يوم العملية.

يجب إزالة طالء األظافر و اإلكسسوارات و الذهب قبل التوجه
للمستشفى، و عدم حالقة الشعر في منطقة الجراحة.

في حال عدم القدرة على القدوم للمستشفى و إجراء العملية يجب
التواصل مع منسق العمليات قبل اليوم المحدد للعملية بيوم على

األقل و إخباره بذلك.

في حال اإلصابة بمتالزمة انقطاع النفس أثناء النوم فيجب
�(CPAP) إحضار جهاز التنفس معك

- في حال عمليات األطفال يجب وجود األب أو األم او  ولي األمر قبل و
اثناء و بعد الخروج من العملية للعناية بالطفل و إنهاء اإلجراءات الالزمة.
- في حال عمليات الكبار يفضل وجود مرافق بالغ للمساعدة في العناية و

إنهاء اإلجراءات الالزمة.

يجب اإلستحمام قبل العملية.

اخبار طبيب التخدير عن األدوية التي يتم تناولها، و استشارته
حول ما يمكن تناوله قبل العملية و ما يجب إيقافه.
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عمليات اليوم الواحد

وحدة جراحة اليوم الواحد هي جزء من المستشفى الرئيسي صممت خصيصًا حتى تتمكن من
الدخول للمستشفى وإجراء العملية و العودة إلى المنزل في نفس اليوم. أحد أسباب أهمية وحدة
جراحة اليوم الواحد هو أن المرضى الذين تجرى لهم جراحة بسيطة يتعافون بشكل أسرع إذا ما
تواجدوا في منازلهم. فجراحة اليوم الواحد طريقة مريحة للحصول على ما تحتاجه من رعاية

صحية مع تجنب الكثير من المصاعب المرتبطة بالتنويم بالمستشفى.

يقضي معظم المرضى في العادة من ٧ إلى ٩ ساعات في الوحدة و يعودون إلى منازلهم للراحة
بعد ذلك، و يعتمد الوقت الذي تقضيه لدينا في الوحدة على نوع الجراحة والتخدير الذي تلقيته.
و يجب التأكيد على أن المرضى الذين تجرى لهم عملية في وحدة جراحة اليوم الواحد يتلقون 

نفس الرعاية الجراحية و التمريضية التي يتلقاها المرضى المنومون بالمستشفى.
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يوم العملية

OR

إحرص على إيقاف السيارة بالمواقف المخصصة للمرضى
حتى ال تتعرض للحجز.

التوجة للقسم المختص (عمليات اليوم الواحد)
بالدور األرضي.

مقابلة طاقم التمريض الذي سيقوم بتأكيد المعلومات الشخصية
و الجراحية، و القيام باإلجراءات الالزمة لتجهيزك للعملية و من

ثم مرافقتك لمكان اإلنتظار.

مرور أحد أفراد الفريق الجراحي لمناقشة العملية و تحديد منطقة
الجراحة، كما سيمر طبيب التخدير لمناقشة خطة التخدير. في هذه

المرحلة سيتم توقيع الموافقة على التخدير و على إجراء العملية.

التوجة لمنطقة التجهيز للعملية بمرافقة أحد أفراد طاقم
التمريض و مرافق واحد.

التوجة لغرفة العمليات إلجراء العملية بمرافقة أحد أفراد
طاقم التمريض.

بعد اإلنتهاء من العملية سيتم التوجه لمنطقة اإلفاقة حتى زوال
آثار التخدير.

مرور أحد أفراد الفريق الجراحي لإلطمئنان و وصف األدوية
الالزمة و طلب موعد للمتابعة و كتابة التقارير الالزمة في حال

الحاجة إليها.

التوجه إلستالم األدوية من الصيدلية، و إلستالم التقارير إن
وجدت (قد تستغرق بعض الوقت، يمكن الحضور بيوم أخر

الستالمها حسب التعليمات) من الدور األرضي.

OR

يمكن مغادرة المستشفى بعد إنهاء كامل إجراءات الخروج.

العودة لقسم عمليات اليوم الواحد بمرافقة أحد أفراد
طاقم التمريض.

التوجة للبوابة الرئيسية.
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عمليات المرضى المنومين

هو القسم المختص بإجراء العمليات الجراحية أو التشخيصية التي تستدعي المبيت
في المستشفى، حيث يأتي المريض للمستشفى قبل أو نفس يوم العملية و يخرج منها بعد

العملية بيوم أو أكثر حسب نوع الجراحة و الحالة الصحية.



٦

يوم العملية

إحرص على إيقاف السيارة بالمواقف المخصصة للمرضى
التوجة للبوابة الرئيسية.حتى ال تتعرض للحجز.

التوجه لمكتب التنويم إلنهاء اإلجراءات الالزمة. التوجه لجناح التنويم المحدد حسب تعليمات مكتب التنويم.

مقابلة طاقم التمريض لتأكيد المعلومات الشخصية و الجراحية،
و من ثم مرافقة المريض للغرفة المخصصة له، و القيام

باإلجراءات الالزمة.

مرور أحد أفراد الفريق الجراحي لمناقشة العملية و تحديد منطقة
الجراحة، كما سيمر طبيب التخدير لمناقشة خطة التخدير. في هذه

المرحلة سيتم توقيع الموافقة على التخدير و على إجراء العملية.

التوجة لغرفة العمليات إلجراء العملية بمرافقة أحد أفراد
طاقم التمريض.

بعد اإلنتهاء من العملية سيتم التوجه لمنطقة اإلفاقة حتى زوال
آثار التخدير.

 في حال عمليات األطفال يجب وجود األب أو األم او  ولي األمر قبل و
اثناء و بعد الخروج من العملية للعناية بالطفل و إنهاء اإلجراءات
الالزمة. و في حال عمليات الكبار يفضل وجود مرافق بالغ للمساعدة في

العناية و إنهاء اإلجراءات الالزمة.

سيقوم طاقم التمريض بمتابعة حالة المريض و العناية به
حسب تعليمات األطباء.

مرور أحد أفراد الفريق الجراحي بشكل يومي لمتابعة حالة
المريض و اإلطمئنان عليه و تحديد يوم الخروج.

قد يتوجه المريض لجناح التنويم مباشرة، و في بعض الحاالت قد
يحتاج للتوجة لجناح العناية الفائقة لفترة و بعدها لجناح التنويم

(ال يسمح بوجود مرافق مع المريض في أجنحة العناية الفائقة).

يمكن مغادرة المستشفى بعد موافقة الطبيب و إنهاء إجراءات
الخروج مع التمريض و إستالم األدوية و التقارير (في حال

انتهائها أو المجيء بيوم أخر لفعل ذلك).

بعد تحديد الخروج يتم وصف األدوية الالزمة و طلب موعد
للمتابعة و كتابة التقارير الالزمة في حال الحاجة إليها.
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تعليمات ما بعد العملية

الراحة خالل األيام األولى بعد العملية للشعور باإلرهاق و التعب،
و  أحيانًا الشعور بالدوار و الغثيان نتيجة للعملية نفسها و التخدير.

يمكن الحركة و العودة لممارسة الحياة الطبيعية تدريجيًا حسب
تعليمات األطباء، مع تجنب المجهود الشاق خالل األيام األولى.

يسمح بالشرب و تناول األكل غالبًا بعد اإلفاقة (أثناء التواجد بالمستشفى)
مالم ينصح الطبيب بعكس ذلك، و يفضل البدء بالسوائل و من ثم التدرج

حسب تعليمات األطباء.

إتباع تعليمات الطبيب بما يخص العناية بالجرح.

يجب التوجه للطواريء في حال وجود ألم شديد ال يستجيب لألدوية
التي تم وصفها، استفراغ و غثيان مستمرين و عدم القدرة على األكل،

إرتفاع درجة الحرارة، وجود احمرار أو انتفاخات أو إفرازات مكان
الجرح أو حصول نزيف.

- في حال عمليات األطفال يجب وجود األب أو األم او  ولي األمر قبل و
اثناء و بعد الخروج من العملية للعناية بالطفل و إنهاء اإلجراءات الالزمة.
- في حال عمليات الكبار يفضل وجود مرافق بالغ للمساعدة في العناية و

إنهاء اإلجراءات الالزمة.



٨

مكتب تنسيق العمليات

للتواصل:  ٩٩٩٩ ٨٦٨ ٠١٤       تحويلة: ٦٩٢٥٠

مكتب التنويم

للتواصل:  ٩٩٩٩ ٨٦٨ ٠١٤        تحويلة: ٦٨٧١٢ - ٦٨٧١٣ - ٦٧٨١٤



تمنياتنا لكم بدوام الصحة و العافية


