Informatie over de préoperatieve screening
(POS) - Arabisch

–

الجراحة قبل ما فحص حول معلومات )(POS
سيتم إجراء عملية جراحية لك قريبا
ْبارنُ " وهو قرار اتخذته سويا مع طبيبك المعالج .إلجراء العملية
س
"
مستشفى
في
لك
سيتم قريبا إجراء عملية جراحية
ْ
الجراحية يجب أن تخضع للتخدير العام أو التخدير الكلي .ستقرأ في هذا المنشور ما يمكنك توقعه خالل إجراء فحص ما
قبل الجراحة في العيادة الخارجية .هل مازالت لديك أسئلة بعد قراءة هذا المنشور؟ قُم عندئذ بطرحها على طبيب التخدير
أو المتخصص في فحص ما قبل الجراحة.
فحص ما قبل الجراحة )(POS
بعد أن قررت مع طبيبك المعالج بأنك ستخضع لعملية جراحية ،سيتم تحديد موعد في العيادة الخارجية إلجراء فحص ما
قبل الجراحة .غالبا ما يتم هذا الموعد عبد الهاتف وال يتعين عليك القدوم إلى المستشفى .سيُطلب منك قبل ذلك تعبئة قائمة
أسئلة محددة .سوف تتلقى قائمة األسئلة هذه بشكل رقمي عبر  .MijnSpaarneGasthuisوإذا لم يكن ذلك ممكنا آخر ،فستتلقى
قائمة األسئلة على الورق.

لم تستخدم بع ُد MijnSpaarneGasthuis؟ تعرف على كيفية ترتيب ذلك على:
 ،https://spaarnegasthuis.nl/mijnspaarnegasthuisأو اطلب ذلك من الموظف في المستشفى.
موعدك
صا من فريق التخدير وهو عادة ما يكون أحد العاملين الذين تلقوا تدريبا خاصا في
في هذه العيادة الخارجية ،ستقابل شخ ً
فحص ما قبل الجراحة .ولكن يمكن أيضًا أن يكون طبيب تخدير تحت التدريب أو طبيب تخدير .طبيب التخدير هو طبيب

متخصص في مختلف أشكال التخدير وتسكين اآلالم والعناية المركزة المتعلقة بالجراحة .يعمل طبيب التخدير تحت التدريب
ومسا ِعد فحص ما قبل الجراحة تحت مسؤولية طبيب التخدير.
ستجرى معك مقابلة حيث سيتم خاللها طرح أسئلة حول:
 احتمال إجراء عمليات سابقة وكيفية استجابتك للتخدير في ذلك الوقت
 حالتك الصحية
 األدوية التي تستعملها
سيتم أيضًا االستماع إلى قلبك وسيتم قياس ضغط دمك في الحالة التي يتوجب عليك الحضور فيها لموعدك في المستشفى.
تستغرق زيارتك إلجراء فحص ما قبل الجراحة أو موعدك عبر الهاتف حوالي  20دقيقة .سيطرح عليك مسا ِعدو فحص ما
قبل الجراحة أسئلة مختلفة .أحيانا تكون قد أجبت على سؤال من قب ُل .يتم تكرار األسئلة بشكل متع ّمد وذلك لتفادي وقوع
أخطاء في الرعاية الصحية .ويعتبر ذلك أمرا مهما للحفاظ على سالمتك.
انتبه
عند تحديد موعدك ،سيتم إخبارك بالوقت الذي سيتم االتصال بك فيه تقريبا .يرجى أن تحرص في ذلك الوقت تقريبًا على
توفير جو هادئ إلجراء محادثة خاصة .إذا لم نتمكن من التواصل معك بعد محاولتين اثنتين لالتصال بك؟ عندئذ سيكون
هناك احتمال كبير لعدم إجراء العملية .يجب بعد ذلك تحديد موعد جديد ،الشيء الذي يمكن أن يؤدي إلى وجوب تأجيل
تاريخ العملية.
أشكال التخدير
التخدير يعني "فقدان اإلحساس" .سبب تخديرك هو حماية جسمك من اآلثار الضارة للضغط الناتج عن الجراحة .يتعاون
طبيب التخدير (أخصائي طبي) مع ُمسا ِعد التخدير لضمان السالمة أثناء إجراء العملية تحت التخدير .يمكنك مناقشة
تفضيلك لنوع معين من أنواع التخدير.
هناك أشكال مختلفة من التخدير:
 التخدير العام أو التخدير الكلي
 التخدير الموضعي
 التخدير الموضعي
 مزيج من أنواع التخدير الواردة أعاله
بعد تقييم تاريخك الطبي ونوع الجراحة التي ستخضع لها ،ستتم مناقشة خيارات التخدير معك.
بعد حضورك إلى موعد فحص ما قبل الجراحة أو موعد االتصال الهاتفي ،يمكنك استالم االتفاقات الخاصة بك التي تم
إبرامها معك مكتوبة على الورق .يمكنك قراءتها بكل هدوء مرة أخرى في المنزل .هل لديك حساب إلكتروني
MijnSpaarneGasthuis؟ سيتم وضع هذه االتفاقات في ملفك مساء ابتداء من الساعة  19:30ويمكنك قراءتها فيه .اقرأ هذه
المعلومات مرة أخرى في اليوم الذي يسبق العملية .بهذه الطريقة ستكون مستعدًا جيدًا للحضور للمستشفى.
التخدير ويوم الجراحة
المعلومات العامة المتعلقة بكل ما تريد معرفته عن يوم العملية ،يمكنك إيجادُها على الموقع اإللكتروني الخاص بمستشفى
 Spaarne Gasthuisفي المنشور رقم  dsg-1239التخدير ويوم العملية الجراحية.
يرجى قراءة هذه المعلومات بعناية قبل موعدك مع ُمساعد التخدير ما قبل الجراحة .يمكن أن يساعدك ذلك على طرح
أسئلتك.
أين توجد مقرات ُنا؟

Hoofdrp
Spaarnepoort 1
2134 TM Hoofddorp

Haarlem Noord
Vondelweg 999
2026 BW Haarlem

Haarlem Zuid
Boerhaavelaan 22
2035 RC Haarlem

info@spaarnegasthuis.nl

www.spaarnegasthuis.nl

(023) 224 0000

© Spaarne Gasthuis | eindredactie: patiëntenvoorlichting | Foldernummer dsg-1322 | 6-04-2021
Informatie over de pré-operatieve screening - (POS), u wordt binnenkort geopereerd - Arabisch | pagina 2

