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 الجراحة بعد تعافیك لتحسین دلیل
 
 

مستشفى ) في Enhanced Recovery After Surgery, ERASھذا الكتیب ھو جزء من برنامج التعافي المعزز بعد الجراحة (
) ھو ممارسة معیاریة لكل مرضى الجراحات في ERAS) برنامج التعافي المعزز بعد الجراحة (MGH( ماساتشوستس العام

 ) والمستشفیات التابعة لھ. Mass General Brigham Systemنظام (
 

. یُرجى مطالعة الكتیب وطرح تمت صیاغة المعلومات الواردة ھنا لمساعدتك في تفّھم الجراحة التي ستجریھا واالستعداد لھا
 أي أسئلة على الفریق الجراحي المكلّف بحالتك قبل إجراء الجراحة.

 
) كي تحافظ على مشاركتك اإلیجابیة في شفائك قبل الجراحة وبعدھا، ERASتم تصمیم برنامج التعافي المعزز بعد الجراحة (

 تك الطبیعیة في أقرب وقت.مع الھدف األسمى وھو أن تمر بتجربة جراحیة أفضل وتعود لحیا
 

تم ضبط كل مرحلة من البرنامج لتقلیل ما تشعر بھ من ألم ألقصى درجة، وتجنب المضاعفات، والسماح باستئناف تناول الطعام 
 وممارسة األنشطة في أقرب وقت، وتحسین معافاتك بعد الجراحة، وخفض عدد األیام التي ستقضیھا في المستشفى.

 
 سویًا، وبمؤازرة منك، تحقیق ھذه األھداف.ویمكننا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  اسم الجراح المكلّف بحالتك:

  رقم ھاتف الجراح المكلّف بحالتك:
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 المساعدة یمكنك كیف
 

 
 األسابیع التي تسبق الجراحة

 
 

، وھو ما یعرف بتحسین مناعة الجسم والمساعدة في اإلجھاد العصبيممارسة االسترخاء وإدارة واصل، أو حاول بدء،  □
 الشفاء. قد یتضمن ھذا ممارسة التمرینات الریاضیة والتأمل والیوغا وغیرھم.

 وجبات صحیة متنوعة أو اتبع الحمیة الغذائیة التي یحددھا لك الجراح المكلّف بحالتك. تناول □
أسابیع على األقل من موعد جراحتك. فھذا یقلل من احتمال حدوث  3قبل  باإلقالع عن التدخین نھائیًانوصیك بشدة  □

مضاعفات للرئة أثناء الجراحة أو بعدھا وتحسین تعافیك. إذا كنت ترغب في معرفة المزید عن كیفیة اإلقالع عن التدخین 
  فتحدث مع الطبیب أو الممرض أو الصیدلي المتابع لحالتك.

أحد معارفك وقت دخولك المستشفى وفي وقت خروجك منھا. أجر استعدادت مسبقة  رتّب أن یصحبك ضع خطًطا مسبقة. □
في منزلك قبل وصولك إلیھ بعد الجراحة. احرص على وجود ما یكفي من األطعمة والمستلزمات. من المفترض أن 

العائلة أو األصدقاء تتمكن من السیر وتناول الطعام واالعتناء بنفسك، ولكن ربما تحتاج لبعض المساعدة اإلضافیة، من 
بشكل أساسي، ال سیما لتجنب المھام المجھدة مثل غسل الثیاب والتنظیف وشراء أصناف البقالة في المدة التي تلي 

 الجراحة مباشرةً.
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 المكمالت الغذائیة التي تحتوي على فیتامین ھـ. توقف عن تناول □
 جمیع المكمالت العشبیة، ونخص الكریل والثوم والجنكة وزیت السمك. توقف عن تناول □
 )Nonsteroidal anti-inflammatory drug, NSAIDSتوقف عن تناول العقاقیر المضادة لاللتھاب غیر االستیرویدیة ( □

 )، والنابروكسین Advil ،Motrinما لم یوصي الجراح المكلّف بحالتك بخالف ذلك. ومن ھذه العقاقیر اإلیبوبروفین ( 
)Aleve ،Anaprox ،Naprosyn والسیلیكوكسیب ،()Celebrex.( 

 ما لم یوصي الجراح المكّلف بحالتك بخالف ذلك.مجم  325توقف عن األسبرین بجرعة  □
 مجم یومیًا، ویمكنك تناولھ في صباح یوم الجراحة. 81یمكن مواصلة تناول األسبرین بجرعة 

أو غیر ذلك من  Eliquisأو  Plavixأو  Coumadinأو  Xareltoإذا تناولت عقار  علیك إخبار الجراح المكلّف بحالتك □
  مضادات التخثر.
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ساعة قبل موعد الجراحة، احرص على أن یظل جسمك رطًبا  72في غضون آخر  .حافظ على جسمك رطبًا □
 أو ClearFastأو  Pedialyteأو  Poweradeأو  Gatoradeبشرب الكثیر من الماء، وسوائل مثل 

Ensure Pre-Surgery clear .أو غیر ذلك من السوائل الصافیة 
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  قبل موعد الجراحة )2(یومین 
 

 ) (راجع التعلیمات في آخر صفحة)، إذا نصح الجراح بذلك.Hibiclensغسل الجسم باستخدام ھیبیسیلین ( □
 

 
 قبل موعد الجراحة )1(یوم واحد 

 
 غسل الجسم باستخدام ھیبیسیلین (راجع التعلیمات في آخر صفحة)، إذا نصح الجراح بذلك. □
 ساعة على األقل من موعد الجراحة (والوضع األمثل أن تتجنبھ لمدة شھر). 24تناول الكحول قبل  تجنب □
اتبع الحمیة الغذائیة التي حددھا لك الجراح حرفیًا. إذا لم تكن لدیك حمیة غذائیة موصوفة، تناول األطعمة والمشروبات  □

 التي تتناولھا في المعتاد. 
 رة كافیة.احرص على أن یظل جسمك رطًبا بصو □
 ال مانع من تناول وجبات الفطور والغداء والعشاء. □

 
 في العاشرة مساءً 

 
 واصل تناول السوائل الصافیة طوال المساء كي تحافظ على جسمك رطبًا. □

 .ال تتناول سوى السوائل الصافیةمن اآلن فصاعًدا 
 

 توقف عن تناول واصل تناول
 

 الماء 
  لحم الثمرة)العصائر (صافیة وبدون أي بقایا من 

: عصیر التفاح، وعصیر التوت البري، أمثلة
 وعصیر العنب

  المشروبات التي تحتوي على الكربوھیدرات المسموح
 بتناولھا قبل العملیات

، Gatorade ،Powerade ،Pedialyte: ومنھا
ClearFast Ensure Pre-Surgery clear 

  المشروبات الغازیة الصافیة (مثلGinger ale ( 
 ) جیليJell-O( 
 (بدون شعریة أو أرز) مرق أو حساء صافي 
 (بدون حلیب/ قشدة) الشاي 
 (بدون حلیب/ قشدة) القھوة 
 السوائل الصافیة المجمدة مثل مصاصات الثلج 

 

 
 كل المواد الغذائیة الصلبة 
 العلكة 
 الحلوى 
 الزبادي 
 القشدة 
  /المشروبات المحتویة على مشتقات األلبان

 السموذي
 الحلیب 
 حلیب الصویا 
 حلیب المكسرات، مثل حلیب اللوز 
 عصیر البرتقال 

 
 قبل منتصف اللیل

 
أوقیة من المشروبات التي تحتوي على الكربوھیدرات المسموح بتناولھا قبل العملیات. ومنھا:  24إلى  20تناول من  □

Gatorade ،Powerade ،Pedialyte ،ClearFast،Ensure Pre-Surgery clear 
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 یوم إجراء العملیة الجراحیة
 

 غسل الجسم باستخدام ھیبیسیلین، إذا نصح الجراح بذلك. □
 ساعات قبل موعد الجراحة. 3یمكنك تناول المشروبات الصافیة (راجع الجدول في الصفحة السابقة) لمدة تصل إلى  □
 تناول أي أدویة مسموح بھا برشفة او رشفتین من الماء. □
  إذا كنت تستخدم أي من ھذه األشیاء اصطحبھا معك إلى المستشفى: □

 أجھزة االستنشاق أو قطرات العین. 
 واء اإلیجابي المستمر (جھاز ضغط الھContinuous positive airway pressure therapy, CPAP ،(

 .والقناع، والخرطوم
 

 .ساعات قبل موعد الجراحة 5أو  4بدًءا من 
 

 أوقیة من المشروبات التي تحتوي على الكربوھیدرات المسموح بتناولھا قبل العملیات. 24إلى  20تناول من  □
 

 .ساعات قبل موعد بدء الجراحة (ساعة واحدة قبل دخولك إلى المستشفى) 3
 

 . توقف عن الشرب تماًما □
 ال تشرب أي شيء وإال سیتم إلغاء الجراحة.

 وكان مستوى سكر الدم لدیك منخفض أو بدأت تشعر بأعراض انخفاض السكر في الدم،  إذا كنت مریضاً بالسكري
فلتشرب سائالً صافیًا بھ سكر، كعصیر التفاح أو عصیر العنب أو المیاه الغازیة العادیة. وإذا لم یجدي ھذا نفعًا 

 فلتشرب أي سائل أو شراب مائع یرفع نسبة السكر في الدم. 
  بكثیر من تجاھل انخفاض نسبة السكر في الدم.إن تأجیل الجراحة أفضل  

إذا نسیت شرب السوائل الصافیة فال بأس. ال تشرب أي شيء في ھذا التوقیت، سنتولى إعطائك سوائل صافیة بالحقن  □
 الوریدي عند وصولك للمستشفى.

 
 

 تعلیمات لالغتسال بالھیبیسیلین المضاد للبكتیریا
 

وبشكل جید بصابون ھیبیسیلین المضاد للبكتیریا لمنع حدوث عدوى بعد الجراحة احرص على االغتسال یومیًا 
 كما یلي: على مدار یومین قبل موعد الجراحة، وفي الیوم الذي یسبق الجراحة، وفي صباح یوم الجراحة.

 
رت تستخدم الھیبیسیلین إذا كنت تعاني من الحساسیة منھ. أخطر الجراح إذا كانت لدیك حساسیة أو ظھال  □

 علیك أي ردود فعل عكسیة. 
 تستخدم الھیبیسیلین على وجھك أو رأسك أو منطقة الحوض. ال  □
 إزالة الشعر من منطقة البطن أو الحوض.  تجنب □
تستخدم أي مساحیق أو لسیون أو مزیل للعرق أو أي من منتجات العنایة بالشعر بعد االستحمام الثالث ال  □

 .الجراحیة)(في یوم إجراء العملیة 
 

 تعلیمات االغتسال بالمطھر المضاد للبكتیریا 
   اشطف جسمك بالماء جیًدا. .1
   أغلق صنبور الماء حتى ال یزال مفعول صابون الھیبیسیلین سریًعا. .2
   اغسل جسمك بدایة من الرقبة فما تحتھا. تأكد من غسل منطقة البطن على وجھ التحدید.  .3
   دقائق. 5دلك جسمك برفق لمدة  .4
 عد فتح صنبور الماء، واشطف جسمك جیًدا، وجففھ باستخدام منشفة نظیفة.أ .5

 
 


