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 Växjöقبل إجراء جراحة اليوم الواحد في 
  

 الواحد تعني مجيئك للمستشفى في موعد محدد متفق عليه في يوم إجراء الجراحة ثم تعود لمنزلك في نفس اليوم.جراحة اليوم 

وللتأكد من سير اإلجراءات على ما يرام، يجب أن نقوم بالتخطيط الحتياجاتك الطبية والحتياجات الرعاية وأن نتأكد أيضاً من تواجد 

 لمنزل.أحد األقرباء في انتظارك عند عودتك ل

 مناقشة تحضيرية
يكون ذلك قبل  أن. يجب في ذلك إذا كنت ترغبقبل إجراء العملية  لحجز مناقشة تحضيرية مع ممرضةأن تتصل يمكنك 

المناقشة التخطيط للعملية  ستتناول تلك. وال تقل عن أسبوع واحدأربعة أسابيع التاريخ المقرر للعملية بمدة ال تزيد عن 

التحضيرات ونخبرك بما سيحدث في يوم العملية  سنتناقش معك فيرعاية. جوانب تخص الوتقييم أي جوانب طبية و

 .لديكالذاتية بعد العودة إلى المنزل. سيكون لديك أيضا الفرصة لطرح أي أسئلة  العناية ونتناقش فيما يخص

 دقيقة. 15ر أن تستغرق حوالي قد  المناقشة مجانية وي  

إذا كنت بصحة جيدة وال تتناول أي دواء، وإذا لم يكن لديك أي أسئلة، فيمكنك اختيار عدم إجراء المناقشة التحضيرية. انقر 

 هنا. الشرائح عرضقبل الجراحة النهارية. ما على الرابط لعرض الشرائح التي تحتوي على معلومات 

 ؟تتصل تليفونًيامتى يجب أن 
 .صباحاً 10.00 - 8.00 لجمعةوا ظهًرا 2.00 - 1.00 ءلثالثاا هي لتحضيريةا تللمناقشا مواعيد االتصال

قبل ماال يقل عن يوم واحد من مناقشة تحضيرية  لحجز 0470 - 58  83 61 الرقماالتصال بمكتب االستقبال على  يرجى

 مع الممرضة.التحضيرية مناقشة اليوم الذي تود فيه أن تحجز ال

 إذا لم تستطع المجيئ إلجراء العملية الخاصة بك

 لغاء العملية الخاصة بك أو كانت لديك أي أسئلة أخرى يرجى االتصال بالعيادة المعنية.إذا اضطررت إل 

  

 أسئلة أخرى اإللغاء العيادة

 76 80 58-0470 75 80 58-0470 عيادة الجراحة

 50 72 58-0470 67 72 58 -0470 عيادة العظام

 98 84 58-0470 96 84 58-0470 مركز صحة المرأة

 50 73 58-0470 50 73 58-0470 واألذن والحنجرةعيادة األنف 

 إذا اضطررت لإللغاء في نفس يوم العملية الخاصة بك يرجى االتصال بوحدة جراحة اليوم الواحد مباشرة، هاتف رقم:

0470-58 83 61 
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 لألقارب

 )وحدة اإلفاقة(. UVAو )وحدة إفاقة جراحة اليوم الواحد( DUVAتوجد وحدتان لإلفاقة في عيادة اليوم الواحد: 

 اإلفاقة وحدات في اإلجراءات
مع األسف، يصعب تحديد المدة الزمنية للبقاء في وحدة جراحة اليوم الواحد. إذا كنت أحد أقرباء المريض يرجى مالحظة أنه ال يمكنك 

بتواجد أحد أفراد الطاقم أو أحد األقرباء االتصال بالمريض في يوم إجراء العملية. وال يسمح بتواجد الزائرين في وحدة اإلفاقة. يسمح 

 مع األطفال أو الكبار من ذوي االحتياجات الخاصة.

سيقوم المريض باالتصال بكم عبر الهاتف عندما يحين وقت مغادرته للمنزل. عندما يحين الوقت للذهاب بالمريض إلى المنزل يمكنكم 

 .UVAأو  DUVAالمجيئ لمقابلتنا في وحدة اإلفاقة 

 م استعارة أحد الكراسي المتحركة من البهو المركزي.يمكنك

 :DUVA اإلفاقة وحدة إلى الوصول كيفية
 ،قم بالدخول من المدخل الرئيسي 

 " اتبع العالمات للوصول إلىMedicinhallen،)المركز الطبي( " 

 ،سر حتى تتجاوز المقهى ومصفف الشعر 

  استدر لليسار تجاهMedicinhallen، 

 و اصعد الدرج إلى الطابق الرابع،ثم استقل المصعد أ 

  المكتوب عليه  2سر لألمام بعد خروجك من المصعد. اضغط الزر رقمDUVA. 

 :UVA اإلفاقة وحدة إلى الوصول كيفية
 ،قم بالدخول من المدخل الرئيسي 

 ،ثم استقل المصعد أو اصعد الدرج إلى الطابق الرابع 

 ،اتجه لليمين 

 لمكتوب عليه اضغط الجرس الموجود خارج الباب اUPPVAKNINGSAVDELNING .)وحدة اإلفاقة( 

  سنخرج إليك لمقابلتك. -انتظر الرد 

 

 

 

 

 

 

 األسئلة المتكررة بشأن العمليات وإجاباتها
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 العملية؟ إجراء قبل تأكل أن يجب ال لماذا
الدخول إلى رئتيك. وهو كذلك يعمل على عند إعطائك مخدراً عاماً فإنه يثبّط المنعكسات التي تمنع عادة أي شيء غير الهواء من 

 ارتخاء فتحة الفؤاد الموجودة أعلى المعدة مما يزيد من صعوبة احتفاظ المعدة بمحتوياتها. ويتسبب في فتح المسار بين المعدة والرئتين.

ثناء وجودك تحت تأثير فعندما تأكل ال يقتصر األمر على عملية المضغ فقط بل تفرز المعدة الحامض مما يزيد من خطورة القيء أ

المخدر العام. وتكمن الخطورة في صعود محتويات المعدة من خالل المريء ثم الهبوط داخل الرئتين. لذا فنحن نمنع أي مريض من 

تناول أي طعام قبل العمليات الجراحية حتى وإن كان سيخضع لمخدر موضعي فقط. وذلك ألننا قد نضطر إلعطائك مهدئ أو نقرر، 

 أننا في حاجة إلعطائك مخدراً عاماً بدالً من الموضعي. لسبب ما،

 العملية؟ إجراء قبل (snus) الدخان عديم التبغ تناول أو التدخين يمكنني ال لماذا

( يتكون المخاط في المسالك الهوائية وتزداد كمية العصارة المعدية. مما يعني أنك snusعندما تدخن أو تتناول التبغ عديم الدخان )

 متنع عن تناول الطعام بالشكل الصحيح. راجع السؤال أعاله.غير م

 كبيرا ؟ مقدارا   بانوديل/ألفيدون عقار من اثنان غرامان يشكل هل
ال بأس من تناول جرعة كبيرة من باراسيتامول )وهو اسم المادة الفعالة( قبل إجراء العملية لتقليل اإلحساس باأللم بعدها. ومع ذلك، 

 كغم أو إذا كنت تتناول باراسيتامول يومياً. 50ام واحد فقط إذا كان وزنك أقل من يجب عليك تناول غر

 بانوديل/ألفيدون؟ من بدال   إبرين عقار من أقراص أربعة تناول يمكنني فهل المنزل في إبرين عقار سوى لدي ليس
 إجراء العملية. ال، فعقار إبرين وما يماثله، كعقار إيبوميتين، قد يسبب لك النزف بشكل أكبر أثناء

 العملية؟ إجراء قبل اإلسفنجة باستخدام االستحمام علي   يجب لماذا
 إن ذلك يقلل من مقدار البكتيريا الموجودة على جلدك مما يقلل من خطر العدوى.

 العطرية؟ المنتجات من غيرها أو الحالقة بعد ما ومستحضرات العطور استخدام يمكنني ال لماذا
مع الفوائد المرجوة من االستحمام باإلسفنجة. وباإلضافة إلى ذلك فإن المنتجات العطرية دائما ما تشكل خطراً  تتعارض هذه المنتجات

 على األشخاص المصابين بحساسية.

 اإلفاقة؟ وحدة في أمكثها أن يجب التي المدة هي ما
ك بحاجة ألن تبقى هنا طوال اليوم وال يجب أن يتوقف ذلك بشكل كامل على حالتك والعملية التي خضعت لها. من األفضل أن تتوقع أن

 تخطط ألي شيء آخر في ذلك اليوم.

 العملية؟ إجراء بعد ألم بأي سأشعر هل
يختلف ذلك من شخص آلخر، ولكن أفراد الطاقم الطبي في وحدة اإلفاقة متواجدون لمساعدتك في حال شعورك بأي ألم. فال تتردد في 

 إخبارنا عندما تشعر بأي ألم.

 العملية؟ إجراء بعد العمل من إلجازة سأحتاج هل
سيخبرك الجراح الذي سيجري لك العملية بذلك األمر في يوم إجرائها. إذا تطلب األمر معرفة ذلك قبل إجراء العملية، يمكن االتصال 

 يمكنك العثور على رقم الهاتف ضمن األوراق التي أرسلت إليك مع االستدعاء. -بعيادة العمليات 

 العملية؟ إجراء بعد بمفردي البقاء يمكنني ال لماذا
بعد إجراء العملية ستشعر باإلعياء واإلجهاد وقد تشعر بألم، مما يمنعك من الحركة بشكل طبيعي. لذا من المفيد تواجد أحد األشخاص 

لمثال إذا خضعت لعملية صغيرة وتم معك ليقدم لك المزيد من المساعدة والمساندة. وقد تكون هناك استثناءات لهذه القاعدة، على سبيل ا

 إعطاؤك مخدراً موضعياً.

 

 


