
 
 :ما قبل العملية الجراحية

 الجرعات المناسبة من عن السكَّري، فعليه أن يسأَل طبيبه ب مصابًاذا كان المريُض إ
 .  متى يجب أن يتوقَّف عن الطعاماإلنسولين و

  قد يطلب الطبيُب من المريض تغييَر جدول وجرعات األدوية التي يأخذها قبل
 .تباع تعليماتهاالعملية الجراحية ،وعليه 

  يتوقَّف عن التدخين قبل العملية الجراحية، فمن األفضل أن مدخًناإذا كان المريُض. 

 إبالغ الطبيب إذا ارتفعت درجة حرارة المريض قبل موعد التنويم فيجب عليه. 
  على المريض أن يوق ِّع على ورقة تثبت موافقته على إجراء العملية

 . الجراحية،وإلمامه بمضاعفاتها

 يجب إخبار طبيب التخدير عن:  

o  أيَّة حالة مرضيَّة لدى المريض، كأمراض القلب أو الرئة أو الكلية أو الكبد أو
 . السكتات

o  من قبلللمريض دم تم نقل  إذا. 

o  يعاني من مرض السكَّري أو ارتفاع ضغط الدمالمريض إذا كان . 

o أيٌّ منها متحرك أو ُمجَرى له جسور أو فيما إذا كان   أسنان المريض حالة
 .تيجان

o بما في ذلك األدوية غير الموصوفة بوصفة طبية األدوية التي يتناولها،  جميع 
 . كالفيتامينات والمسك ِّنات والمستحضرات العشبيَّة

 :عند دخول المستشفى 

  على المريض أن يحرص على االستحمام وغسل شعر الرأس في الليلة السابقة
 .للعملية

 يوم العملية الجراحية، وذلك  يجب تجنُُّب األكل والشرب بعد منتصف الليل قبل
 .لتفادي المضاعفات

  يجب على المريض أن يتناول األدوية التي يطلب منه طبيب التخدير تناولها  مع أقل
 . كم ِّية من رشفات الماء عند االستيقاظ صباَح يوم العملية الجراحيَّة

 على المريض االلتزام بما يلي : 

o  ارتداء المالبس الخاصة بالمستشفى وعدم ارتداء المالبس الداخلية يوم
 .العملية الجراحية

o  األشياء الثمينة في المنزل ترك المجوهرات وغيرها من. 

o إزالُة كل ِّ مستحضرات التجميل وطالء األظافر قبل العملية الجراحيَّة . 

 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة الدفاع
 رئاسة هيئة األركان العامة

 اإلدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة

 مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة
 قسم التثقيف الصحي

 

 إرشادات ما قبل العملية الجراحية

الطبية مخصصة إن المعلومات في هذه النشرة 
 للتثقيف فقط و ال تغني عن استشارة الطبيب
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