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 االمتناع عن الدخان والكحول قبل العملیة الجراحیة
 

 
 

 !شارك في التأثیر على نتیجة عملیتك الجراحیة
 

فكلما كانت صحة جسمك أفضل . من المھم أن تستعد قبل إجرائك العملیة الجراحیة
 .النتائج جیدة ازدادت فرصة كون

 
عن الدخان  بلیاقة جیدة بقدر المستطاع وكذلك االمتناعُ  الطعام الصحي والتمتعُ  فتناولُ 

قد تقلل من خطر حدوث ُمَضاَعفات  والكحول قبل العملیة الجراحیة وبعدھا أمورٌ 
بنجاح تمنح جسمك أفضل مقومات اجتیاز العملیة الجراحیة  أمورٌ وھي . خطیرة

 .النقاھة وإعادة التأھیل بعدھاوأفضل مقومات 
 
 

 التدخین
إن مواصلتك التدخین على أعتاب العملیة الجراحیة أمر یزید من احتمالیة إصابتك 

-4سیتعافى جرح العملیة الجراحیة تعافیاً أفضل إن امتنعت عن التدخین لمدة . بالُمَضاَعفات
اإلصابة بالعدوى الخمجیة أو المشاكل كما أن احتمال . أسابیع قبل العملیة الجراحیة وبعدھا 8

 .في القلب والرئتین یقل أیضاً 
 

أسابیع قبل العملیة  8-4وأفضل شيء لك ھو االمتناع عن التدخین لمدة 
 .الجراحیة وبعدھا

 
 انتبھ إلى اآلتي

 .یجب االمتناع عن التدخین تماماً كي تفوز بأفضل النتائج •
وال ننصح باستعمال . یقلل من المخاطرعلماً بأن تدخین عدد أقل من السجائر ال  •

 .والسجائر اإللكترونیة كبدائل لإلقالع عن التدخین» snus«السَُّعوط 
 وإن رغبت في اإلقالع عن التدخین فإننا ننصح بأدویة النیكوتین أو أدویة •

 .اإلقالع عن التدخین
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 الكحول
تناول الكحول بتكرار أو بمقادیر كبیرة یزید من احتمال نشوء الُمَضاَعفات المرتبطة بالعملیات 

 .وال یزال الحد األدنى لمقدار الكحول المضر عند إجراء العملیة الجراحیة مجھوالً . الجراحیة

أسابیع قبل العملیة الجراحیة  ۸-٤وأفضل شيء لك ھو االمتناع عن الكحول لمدة 
 .وبعدھا

ألن ھذا التوقف یقلل من خطر النزیف وضعف التئام الجروح وعدوى الجروح ومشاكل القلب 
 .والرئتین خالل الجراحة

 إن احتجت للمساعدة
 .إن كنت مدخناً أو تتناول الكحول ویصعب علیك اإلقالع عنھما بنفسك فإننا نقدم الدعم، راجع أدناه

 التدخین
• 
• 
 

استشاري اإلقالع عن التدخین في مستوصفك 
 http://www.slutarokalinjen.se ،الخط الھاتفي لإلقالع عن التدخین 

• http://www.1177.se 

 الكحول
 مستوصفك •
 http://www.alkohollinjen.seخط الكحول،  •
• http://www.1177.se 

 ھل لدیك أسئلة؟
الجارحیة في العیادة التي جرى نرحب بأسئلتك عن العادات المعیشیة على أعتاب العملیة 

 .استدعاؤك إلیھا أو في مستوصفك

 www.1177.seویمكنك معرفة المزید عن العادات المعیشیة الصحیة على 

فھذا أمر یعزز  -اعتبر العملیة الجراحیة فرصة ذھبیة لتغییر عاداتك المعیشیة 
 !صحة أفضلبالتنعم في من فرصتك 

Denna översättning är gjord av Region Örebro län
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