السمنة
جراحة ِ
معلومات إلى من سيخضع للعملية

ّمُكلا

•
•
•
•

)> قد يحدث ّ
تسرب في مكان تقسيم املعدة (1%
.قد يحدث جرح في املعدة بعد العملية
ً
قد يحدث نزف أثناء العملية ( )> 1%وأحيانا قد
.يتطلب إعادة العملية
قد يحدث ُّ
تضيق في املعدة الصغيرة املستحدثة ،مع
ً
.صعوبة في تفريغ املعدة نتيجة لذلك

قبل دخولك إلى مستشفى إرستا
ّ

ربما تكون بحاجة إلى التسوق وتنظيف بيتك ،ألنك
سوف تشعربالتعب واإلنهاك .وإن لم يكن لديك شخص
ّ
يساعدك ،فمن األفضل أن تستعد
وتتسوق قبل
.العملية
املخاطرواملضاعفات عند الجراحة
عوامل املخاطرفي حدوث مضاعفات بعد الجراحة هي:
.زيادة الوزن والتقدم في السن والتدخين
ً
عموما تنشأ بعض املضاعفات لدى  %9 – 8من الحاالت،
كما تنشأ مضاعفات خطيرة تستوجب إعادة العملية في
.حاالت معينة لدى حوالي  %3 – 2من الحاالت
َ
عملية امل َج َازة ا ِملعدية
•
•
•
•
•
•

ّ
تسرب في املفاغرات (الوصالت) بين املعدة واألمعاء
)> (1%
جرح في الوصلة بين املعدة واألمعاء الدقيقة (حتى
)5%
)نزف قد يتطلب إعادة العملية (حوالي 1%
انفتال األمعاء ،وباألخص بسبب ما يسمى الفتق
)الداخلي (حتى 5%
من املشاكل التي قد تنشأ على املدى الطويل :نقص
.الفيتامينات واملعادن

تخفيف الوزن قبل العملية
) (LCDننصح ّ
بشدة أن تتبع حمية بحريرات منخفضة
قبل العملية بمدة  4 – 2أسابيع ،مثل موديفاست
ما لم يتم تبليغك بأمرآخرأو كنت Modifast))،
ً
تشارك في إحدى الدراسات بحيث ال يكون ذلك مناسبا.
وإن تخفيف الوزن قبل العملية ،وباألخص تقليص
حجم الكبد ،يزيد من السالمة أثناء العملية وبعدها،
ً
وخصوصا لدى املر�ضى الذين يكون مؤشركتلة الجسم
ً
.لديهم عاليا )(BMI
اإلقالع عن التدخين
نريد التركيزعلى أهمية اإلقالع عن التدخين قبل العملية
ألن خطرحدوث املضاعفات يكون أكبرلدى املدخنين.
ولكي تجعل املخاطرفي ّ
حدها األدنى يجب عليك أن
ً
تكون مقلعا عن التدخين قبل العملية بأربعة أسابيع
على األقلّ ،
وحبذا لو تجعلها  6أسابيع .وتعرض عليك
مستشفى إرستا معالجة اإلقالع عن التدخين في عيادة
 «Sluta röka-mottagningen».اإلقالع عن التدخين
وننصحك باستعمال لصاقات النيكوتينِ /لبان (علكة)
.النيكوتين كبديل عن التدخين

.معلومات هامة إلى من سيخضع للعملية

ً ً
ّ
نرحب بك ترحيبا حارا في عيادة الجراحة في مستشفى إرستا ،ونتمنى أن تكون إقامتك
.لدينا جيدة وسارة قدراإلمكان
يحتوي هذا ّ
الكتيب على معلومات تتعلق بعمليتك .ونتمنى أن تشعرباألمان والراحة
.بعد قراءة هذا ّ
الكتيب

السمنة (البدانة
)جراحة ِ

السمنة ،من األهمية
قبل البدء بالعالج الجراحي من ِ
ّ
بمكان أن يكون لديك حافزلذلك ،وأن تكون على اطالع
ً
.جيد ومستعدا للقيام بالتغييرات املطلوبة بعد العملية
السمنة؟
ما هي ِ
يعتمد وزن الجسم على التوازن ما بين كمية الطاقة
(الغذاء) التي يتناولها الجسم وكمية ما يستهلكه .ومن
ً
غيراملعروف تماما ما هو السبب وراء إصابة بعض
ً
بالسمنة ،ويمكن أن ُيعزى ذلك جزئيا إلى عوامل
الناس ِ
تتعلق بالجينات والسلوك والثقافة ،وكذلك العوامل
.االجتماعية وبعض العقاقير

ُ
السمنة؟
كيف تعالج ِ
السمنة بطرق مختلفة ،وبالدرجة األولى
يمكن معالجة ِ
من خالل تغييرأسلوب الحياة ،مثل نظام الحمية مع
زيادة النشاطات البدنية .كما يمكن تجريب العالج
وفي حال لم تفلح أي من  (Xenical).الدوائي إكسينيكال
هذه الطرق في توفيرالتأثيراملرغوب فيه ،يمكن التفكير
.بالعالج الجراحي
َ ُ
ِلن تجرى العملية؟
ُ
السمنة
املر�ضى الذين من املمكن أن تجرى لهم جراحة ِ
سوف يقوم طبيب جراح بتقييم فردي لهم وسوف
يلتقون بأخصائي تغذية وبممرضة أثناء اللقاء بهم إلعطاء
:املعلومات .واملعاييرالتي يجب استيفاؤها هي

•
•
•
•
•
•

أكثرمن ( 35مؤشرقوي ) (BMIمؤشركتلة الجسم
)عند وجود مرض آخر
ً
العمر 60 – 18عاما (تقييم فردي ملن يزيد عمره عن
ً
) 60عاما
وجود محاوالت ّ
جدية سابقة لتخفيف الوزن
ّ
يجب أن يكون املريض على اطالع جيد وأن يكون
لديه حافز
عدم وجود اضطرابات ظاهرة في األكل أو أي مرض
نف�سي خطير
.عدم وجود إدمان منذ ما ال يقل عن عامين

الصيام قبل العملية
من املهم أن تتبع تعليمات الصيام قبل العملية ،ولكن
.ليس من األفضل أن تصوم أكثرمما هو مطلوب
• ال ُيسمح لك بتناول الطعام أو شرب منتجات األلبان
أو العصيرالذي يحتوي على قطع من الفاكهة بعد
.الساعة  2:00من الليلة التي تسبق العملية
• بعد الساعة  2:00ال يمكنك أن تشرب سوى
ّ
النقية ّ
املشروبات ّ
(وحبذا لو تكون مع السكر) مثل
شراب الفاكهة (سافت) واملاء والقهوة والشاي ،حتى
َ
الساعة  6:00من صباح يوم العملية؛ ما لم ُيذكر
.غيرذلك
قبل العملية
في األمسية التي تسبق العملية ،يجب عليك أن تأخذ
ً
دوشا وأن تغسل جسمك بالصابون العادي ،وأن
ً
تغسل شعرك ،وأن تنظف ّ
سرتك جيدا بواسطة عود
من القطن (قطيالت تنظيف األذان) .وفي صباح يوم
ً
العملية ،يجب عليك أن تأخذ دوشا آخر ،ولكن ليس من
.الضروري أن تغسل شعرك

التخدير
َّ ً
سوف تكون مخدرا أثناء العملية .ويمكن تشبيه التخدير
بالنوم العميق تحت السيطرة .وسوف تنام بواسطة مادة
ّ
منومة تؤخذ عن طريق التسريب في الوريد .وحينما تكون
ّ ً
مخدرا يقوم طبيب التخديروممرضة التخديربمراقبتك
مراقبة شديدة .إن كانت لديك رغبات خاصة أو أسئلة،
فسوف ُيتاح لك املجال لذلك أثناء زيارة طبيب التخدير
التي تجري إما في اليوم السابق للعملية أو قبل بضعة أيام
.من إجراء العملية
َ
عملية امل َج َازة ا ِملعدية
تتم العملية باستخدام تقنية ثقب املفتاح (تنظير
البطن) .وفي حاالت خاصة ،قد يلزم تغييرالعملية لتصبح
جراحة مفتوحة ،وهذا يعني فتح البطن عن طريق شق
كبيرفوق ّ
السرة .وهذا لن ّ
يغيرطريقة العملية نفسها في
.داخل َ
الجوف ا ِملعا ِئي

ّ
ّ
الحلي النافذة في
الحلي ،بما في ذلك
يجب نزع كافة
ويجب إزالة املكياج وطالء األظافر piercing))، .الجلد
وينبغي عدم استخدام العدسات الالصقة أثناء العملية،
ً
واستخدم النظارات الطبية بدال منها .عند الحيض يجب
).استخدام الفوط النسائية (وليس لفافة الحيض

يوم إجراء العملية

مالحظة! إن موعد تواجدك في املستشفى ليس هو
.نفس موعد إجراء العملية

عند تسجيل دخولك إلى املستشفى سوف تلتقي بطبيبك
ّ
الجراح وبممرضة ،من أجل إجراء محادثة الوصول.
وسوف تحصل على مضادات حيوية وأقراص لتسكين
.األلم قبل العملية
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أثناء العملية ،يجري فصل جيب صغيرمن القسم
العلوي من املعدة ّ
ويتم وصله باملعي الدقيق مباشرة.
وبهذه الطريقة تصغراملساحة اإلجمالية للقناة املعوية
املعدية التي تمتص املواد الغذائية والطاقة ،وهذا ما
يؤدي بدوره إلى تخفيف الوزن .وعالوة على ذلك ،فإن
ً
ّ
جيب املعدة العلوي ال يتسع كثيرا ،وبالتالي تقل كمية
.الطعام والشراب التي يمكن تناولها في املرة الواحدة

اصطحب معك ما يلي إلى املستشفى
•
•
•
•
•
•

الهوية الشخصية
مواد العناية الشخصية
ً
األدوية التي تتناولها عادة
حفاية (شحاطة) أو حذاء داخلي
)مالبس مريحة (لالستبدال بضع مرات
مواد للقراءة أو االستماع أو حاسوب

مستشفى إرستا غيرمسؤولة عن األغراض الشخصية
األدوية
أو أحد األدوية ) (Waranإذا كنت تتعالج بواسطة فاران
املُ ّ
ميعة للدم ،فإنك تحتاج إلى تعليمات خاصة من
.طبيبك بشأن ما سوف تفعله باألدوية قبل العملية

ً
إذا كنت تتعالج من مرض السكري ،فقد تحتاج أيضا إلى
تعديل أدويتك قبل العملية .أما األدوية األخرى فتؤخذ
كاملعتاد لغاية اليوم السابق للعملية ،ما لم تكن قد
حصلت على تعليمات أخرى من طبيبك .في صباح يوم
إجراء العملية ،يجب عليك فقط أن تأخذ األدوية التي
.اتفقت عليها مع طبيبك
قبل العملية بأسبوع واحد يجب عليك أن تمتنع عن
:تناول العقاقيرالتالية ألنها تزيد من احتمال حدوث نزف
• حمض سليسالت األسيتسل (أسبرين) ،مثل :آلبيل،
باميل ،ديسبريل ،ماغنيسيل ،بارافليكس كومب،
.تريو ،تريو كومب
• مثل NSAID))، :العقاقيراملضادة لاللتهابات
فولتارين ،ديكلوفيناك ،نابروكسين ،أرترو ِتك،
.بروفين ،إبوميتين ،إندومي ،إيبرين
ُيستثنى ِمن ذلك َمن يتناول ترومبيل  75ملغ/باليوم،
.حيث يكفي االمتناع عن تناوله قبل العملية بثالثة أيام
عند الشعور باأللم ننصح بتناول ألفيدون أو بانوديل .في
.حال وجود شكوك ،اتصل بمستشفى إرستا
تقييم التخدير
عند تقييم التخدير ،سوف تلتقي بطبيب التخدير
.وبمساعدة ممرضة و بخبيرالعالج الطبيعي
عند زيارتك إلى طبيب التخديرسوف تعرف الوقت الذي
.يجب أن تتواجد فيه في املستشفى

األدوية عند الخروج من املستشفى
:تحصل على وصفة طبية باألدوية التالية
ألفيدون  665ملغ
ضد األلم ،على نحو منتظم
أوكسينورم  5ملغ
ضد األلم ،عند اللزوم
Eفراغمين 5000
مرة واحدة باليوم ،ملدة  10 – 6أيام
بيهيبان
مدى الحياة

الخروج من املستشفى

قد تختلف فترة الرعاية ،ولكن املعتاد هو أن تخرج من
املستشفى في اليوم التالي للعملية( .ال يسري ذلك على
).املر�ضى من خارج املحافظة
في اليوم التالي للعملية تلتقي بأخصائي التغذية أثناء
).تناولك وجبة الفطور( .يسري ذلك في األيام العادية
قبل الذهاب إلى البيت ،تلتقي بطبيبك ّ
الجراح من أجل
ي ً
خروجك من املستشفى .وهذا ما يجر عادة قبل الغداء
في يوم الخروج من املستشفى .ويمكن إعطاء وصفة طبية
وشهادة طبية عند اللزوم .وتبلغ فترة اإلجازة املرضية
ً
ً
.عادة فترة أسبوعين تقريبا
كذلك تقوم بمحادثة مع املمرضة عند الخروج من
.املستشفى تخبرك فيها عن كيفية العناية بالضماد
سوف تحصل على موعد للمراجعة/املتابعة الهاتفية مع
.أخصائي التغذية وممرضة السمنة

كالسيبوس – د
مدى الحياة
دوروفيرون
.للنساء في سن اإلنجاب
فيتامينات متعددة ،للنساء (تشتريها بدون وصفة طبية)،
مدى الحياة
ً
ُ
إن كانت العملية بطريقة الك ّم ،فسوف تحصل أيضا
:على
بريمبيران  10ملغ
ضد الشعور بالغثيان ،عند اللزوم
أوميبرازول
عند اللزوم ،ملدة  4 – 2أسابيع

ُ
)عملية (الك ّم
بواسطة هذه الطريقة يتم تصغيراملعدة عن طريق
استئصال جزء منها .وال ُيجرى أي إعادة وصل لألمعاء.
.ويصبح الجزء املتبقي من املعدة أصغروأنحف

ألنه يزيد من األعباء على جسمك ،مما قد يؤخرفترة
.شفائك
من ) (VASنحن نستخدم مقياس التمثيل البصري لأللم
ّ
ويتدرج املقياس في
أجل تقييم األلم لديك بعد العملية.
ً
 7درجات اعتبارا من «بدون ألم» وحتى «أسوأ ألم يمكن
ّ
».تصوره
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الغذاء
بعد العملية
أثناء يوم العملية ،يمكنك أن تشرب املشروبات النقيةّ
تبقى تحت الرقابة في قسم اإلنعاش خالل الساعات
ً
ً
ً
األولى التي تلي العملية .وعادة ما يتم نقل املريض إلى قسم بكمية ال تتجاوز لترا واحدا .وفي اليوم التالي للعملية،
يمكنك أن ّ
تجرب سوائل أخرى والحساء الصافي .وقبل
.الرعاية في نفس اليوم
الخروج إلى البيت ،يجب أن يكون بوسعك أن تتناول
.كمية كافية من السوائل ،أي حوالي  1.5لترباليوم
تسكين األلم
من املعتاد أن يكون هناك وجع/ألم في البطن بعد
ً
ُ
العملية .كما أنه من املعتاد أيضا في عمليات ثقب املفتاح إن كنت قد أجريت عملية الك ّم ،فقد تشعربالغثيان،
ويمكن تخفيفه باألدوية .أما إن كان الشعور بالغثيان
أن يكون هناك ألم في األكتاف ،وذلك بسبب غازثاني
ً
أكسيد الكربون املستخدم مللء َ
.قويا ،فقد تصبح فترة الرعاية أطول
الجوف ا ِملعائي به أثناء
.العملية
النشاط
من املهم أن تخبرالكادرإذا كنت تشعربألم .وأنت وحدك بعد العملية ،يسوء دوران الدم وتهوية الرئتين .وتسبب
وضعية االستلقاء في السريراملزيد من تراجع أداء هذه
الذي تعرف شدة األلم ،ولذلك يجب تكييف تسكين
األلم مع احتياجاتك .وهذا يعني أنه ال فائدة من ُّ
«تحمل» الوظائف .ولذلك من املفيد أن تبدأ بالحركة منذ يوم
العملية ،ألن ذلك يقلل من احتمال حدوث مضاعفات،
،األلم
.مثل الجلطات الدموية والتهاب الرئتين

تساقط الشعر
ليس من غيرالشائع أن يزداد تساقط الشعرفي العام
األول بعد العملية .والسبب في ذلك هو تخفيف الوزن
على نحو سريع .وسيعود الشعرإلى النمو كاملعتاد بعد
.استقرارالوزن
اإلمساك
لكي تمنع حدوث اإلمساك :احرص على الحركة حسب
توصيات خبيرالعالج الطبيعي ،ألن النشاط البدني يزيد
.من حركة األمعاء
إذا ُأصبت باإلمساكّ :
جرب عصيرالبرقوق (الخوخ) ،وإن
لم يساعدك ذلك فيمكنك شراء الكتولوز من الصيدلية
.بدون وصفة طبية
ً ّ
كما أنه من املهم أيضا أن تتبع نصائح أخصائي التغذية
حول كمية السوائل اإلجمالية ،حيث إنه ينبغي عدم
.تجاوزها
ميوعة البراز/إسهال
ً
ُيصاب بعض األشخاص بميوعة البرازمقارنة مع ما كانوا
.عليه قبل العملية
األدوية
إن كنت تتناول أدوية على نحو منتظم ألسباب مختلفة،
فمن املهم مراقبة ذلك وتعديل األدوية بعد العملية إن
.لزم األمر

املشروبات الكحولية
ّ
ّ
يشعربعض الناس بأنهم يتحملون كميات أقل من
املشروبات الكحولية بعد العملية .ومن ّ
املرجح زيادة
.احتمال اإلدمان على املشروبات الكحولية بعد العملية
ْ
الحمل
ننصح بعدم الحمل خالل السنة األولى التي تلي العملية؛
ً
حيث إن تخفيف زيادة الوزن غالبا ما يسبب زيادة
.الخصوبة ،وبالتالي زيادة احتمال الحمل
لديك نية في الحمل بعد مرورالسنة األولى ،فمن
إن كانت ِ
األهمية بمكان أن تتناولي الفيتامينات التكميلية ،وكذلك
املزيد من حمض الفوليك ،ألن نقصه يسبب خطرإصابة
.الطفل بفتق في النخاع الشوكي
مرض السكري
ً
عادة ما ّ
تقل الحاجة إلى األدوية الخافضة
بعد العملية،
للسكرفي الدم .ولذلك فإن املراقبة الدقيقة للسكرفي
ً
وعادة ما ّ
تقل جرعة
الدم لديك أمرمهم بعد العملية.
ميتفورمين واإلنسولين ذي التأثيراملتوسط املدى،
إن ُو ِجد ،بنسبة  %50 – 30قبل العملية ،كما يجري
ً
عادة تحديد أدوية أخرى مضادة ملرض السكري .وتقوم
.بمناقشة هذا األمرمع الطبيب املسؤول عنك

الذهاب إلى البيت

ّ
تدبرأمور النقل من املستشفى بنفسك إن أمكن .وفي
معظم الحاالت يستطيع املرء أن يذهب إلى البيت
بواسطة وسائل املواصالت العامة ،وإال فيمكن القيام
.بتقييم ّ
طبي آخر

من غيراملناسب أن تقود السيارة بعد إجراء العملية
ً
مباشرة .وإن كنت مريضا من خارج املحافظة ،فأنت
.املسؤول بنفسك عن حجزسفرك إلى بيتك
نصائح غذائية
ملدة أسبوعين بعد العملية ،عليك أن تتناول األطعمة
السائلة ،ثم الطعام املهروس ملدة أسبوعين .وبعد
ذلك ّ
تتحول إلى تناول الطعام العادي .وسوف يعطيك
.أخصائي التغذية معلومات دقيقة بهذا الشأن

الدوش وتغييرالضماد
يمكنك أن ّ
تتدوش كاملعتاد ،ويمكن استبدال ضماد
الجرح الناجم عن العملية بواسطة شريط الجراحة
الالصق الذي يتوفرفي الصيدلية .ويتم نزع مشابك
الجلد ،املستخدمة أثناء العملية ّ
لضم جلد الجرح ،بعد
مرورحوالي أسبوعين على العملية في املستوصف القريب
منك .وسوف تعطيك املمرضة معلومات بهذا الشأن قبل
خروجك إلى البيت .وال يمكنك االستحمام إال بعد نزع
.مشابك الجلد أو الغرزات
األلم
ً
عادة ما تبقى اآلالم واألوجاع في منطقة العملية ملدة
ً
أسبوع واحد تقريبا ومن ثم تبدأ بالزوال .أما األلم في
.الكتفين فقد يستمربضعة أسابيع بعد العملية
لكي يكون عالج األلم على النحو األمثل ،سوف تحصل
ّ
على وصفة طبية باألقراص املسكنة لأللم عند خروجك
.من املستشفى
الجلطات الدموية
من أجل ّ
الحد من احتمال اإلصابة بجلطات دموية،
من املهم أن تكون هناك استعدادات مبكرة .كما أنك
سوف تأخذ أدوية ُم ّ
ميعة للدم ملدة  10 – 6أيام عن
طريق حقنها في الدهن املوجود تحت جلد البطن أو في
الجزء العلوي من الفخذ .وسوف تحصل من القسم على
.تعليمات بهذا الشأن
َ
)اإلغراق (يسري على عملية امل َج َازة ا ِملعدية فقط
بما أن الطعام سوف يخرج إلى األمعاء مباشرة بعد عملية
ً
َ
امل َج َازة ا ِملعدية ،فقد يسبب ذلك أعراضا؛ مثل اإلرهاق
والتعب الشديد بعد تناول وجبة الطعام ،والتعرق البارد
وخفقان القلب .وهذا ما يسمى اإلغراق ،وأفضل وسيلة
ُّ
لتجنبه هو تناول الطعام ببطء وعدم الشرب أثناء
تجنب الوجبات الكبيرة ،وكذلك ّ
الوجبة ،ومحاولة ّ
تجنب
.الحلويات والدهون

معلومات عملية
الصيدلية
ال توجد صيدلية في املستشفى .وتقع أقرب صيدلية في
 (Renstiernas gata 26).شارع
أوقات الزيارة
أوقات الزيارة في أقسام الرعاية الصحية هي من الساعة
 19:00 – 14:00في كافة األيام .ولألسف ال يمكن
استقبال الزيارات في قسم اإلنعاش .أما في قسم الرعاية
املركزة فمن املمكن زيارة املر�ضى بعد االتفاق مع كادر
.القسم
الورود
ال ُيسمح بإدخال الورود إلى قسم اإلنعاش أو قسم
الرعاية املركزة .أما في أقسام الرعاية الصحية ُفيسمح
.بإدخال الورود إن كانت غير ّ
فواحة
اإلنترنت
.تتوفرشبكة إنترنت السلكية في املستشفى
الكنيسة
توجد في الطابق السادس كنيسة ذات إطاللة رائعة على
.مدخل ستوكهولم
املواصالت
 (Fjällgatanيقع املدخل الرئي�سي للمستشفى في شارع
يمرالباصان رقم  2ورقم  53عبر ّ
ّ .)44
سلوسن
ِ
ويقفان عند مستشفى إرستا في شارع )(Slussen
كذلك ّ
يمرالباصان رقم (Folkkungagatan). 76
ّ
سلوسن
ويقفان عند املوقف ) (Slussenورقم  3عبر ِ
الذي يبعد مسافة قصيرة عن )(Tjärhovsplan
.املستشفى
مواقف السيارات
ال توجد مواقف للسيارات خاصة باملستشفى.
وتتوفرمواقف للسيارات في الشوارع املحيطة
باملستشفى وفي ّ
مقركبيرلركن السيارات بالقرب من
(Londonviadukten).

رسوم العالج
ّ
رسوم العالج هي الرسوم التي يحددها التنظيم النيابي
ً
ملحافظة ستوكهولم .وتبلغ التكلفة عادة  80كرونة
باليوم بالنسبة للمر�ضى الذين يبيتون في املستشفى .وال
تسري الحماية من زيادة التكاليف العالجية .وسوف يتم
.إرسال فاتورة إلى عنوانك بعد الخروج من املستشفى
مرشد املر�ضى
يمكن أن يقدم لك مرشد املر�ضى معلومات عن حقوقك
كمريض ،مثل املساعدة في الحصول على تعويض في حال
.إلغاء العملية .رقم الهاتف08 – 714 61 37 :
املطعم واملقهى
وجبة الغداء يوم االثنين ) (Ersta Terrassيقدم مطعم
– الجمعة في الساعة  .14:00 – 11:00وتكون أوقات
.الدوام فيه أطول خالل فصل الصيف
التدخين
إن التدخين ممنوع في مستشفى إرستا .وال ُيسمح
.بالتدخين داخل منطقة املستشفى
الهواتف
يمكن استعمال الهاتف ّ
الجوال الخاص في املستشفى.
ً
ولكن يجب إغالق الهاتف ّ
الجوال أو جعله صامتا بين
.الساعة 7:00 – 21:00
خدمات الترجمة
.يمكن توفيرها ،ويتم التواصل عن طريق كادراملستشفى
األشياء الثمينة
ً
ال تصطحب معك أغراضا غالية الثمن إلى املستشفى.
.مستشفى إرستا غيرمسؤولة عن األغراض الشخصية
التبليغ عن عدم الحضور
اتصل بقسم التخطيط ،رقم الهاتف08 – 714 61 78 :
في أسرع وقت ممكن في حال وجود أي عائق لكي نأخذ
.ذلك باالعتبارعند التخطيط

زيارة املراجعة
الجلد الفائض
عند تخفيف الوزن قد يكون هناك جلد فائض في أجزاء تجري املتابعة من خالل زيارة املراجعة لدى املمرضة
وأخصائي التغذية بعد م�ضي  6أسابيع على العملية.
عديدة من الجسم ،مثل البطن والصدروالذراعين
وبعد م�ضي سنة واحدة يجري استدعاؤك إلى زيارة
والفخذين .وإلجراء جراحة تجميلية للجلد الفائض في
البطن ،يلزم القيام بتقييم لدى ّ
جراح التجميل في مشفى أخصائي التغذية ،وبعد م�ضي سنتين يجري استدعاؤك
كارولينسكا الجامعي في سولنا .ولكي يمكنك الخضوع ملثل إلى زيارة املمرضة .وتجري آخرمراجعة بعد م�ضي 5
هذه الجراحة ،يجب أن يم�ضي عامان اثنان على العملية ،سنوات ،حيث يجري استدعاؤك إلى أخصائي التغذية( .ال
كما يجب استيفاء بعض الشروط .ويمكنك الحصول
).تسري زيارة املراجعة على املر�ضى من خارج املحافظة
على مزيد من املعلومات بهذا الشأن أثناء زيارة املتابعة
األوجاع
.التي تقوم بها بعد عامين
في حال وجود آالم مبرحة أو ارتفاع درجة الحرارة أو
إقياءات متكررة ،اتصل بعيادة الجراحة .أما في الليل
النشاط الجسدي
من املهم أن تتحرك وتحاول العيش كاملعتاد بعد مجيئك وأيام العطلة ،فعليك أن تتصل بقسم الرعاية ،وإن لزم
إلى البيت .وإذا بالغت في األمور ،فسوف ُيش ِعرك جسمك .األمرفسوف يتصلون بالطبيب املناوب
بذلك ،لذلك من املهم أن تصغي لإلشارات التي يصدرها
سجالت الجودة
الجسم ،مثل األلم والدوخة إلخ .وينبغي عليك التريث
العمل على تطويروضمان أفضل جودة لخدمات الرعاية،
بالنشاط البدني الثقيل ،مثل تمارين القوة (كمال
وبالنيابة عن املجلس الوطني لشؤون الصحة والرعاية
.األجسام) ،ملدة  8 – 6أسابيع
االجتماعية ،تقوم العيادات الجراحية التخصصية
باإلبالغ عن بيانات املر�ضى وتقديمها إلى الهيئة الوطنية
لسجالت الجودة .ففي البيانات املجمعة التي تم اإلبالغ
عنها وتقديمها ،سوف تكون املعلومات املتعلقة بكم
ً
مجهولة الطابع وسوف لن يتم الكشف أبدا عن هويتكم.
حيث املعلومات املتعلقة بكم هي محمية بسرية تامة
ً
وذلك عمال بأحكام كل من قانون الوصول املجتمعي
العام إلى املعلومات والحفاظ على السرية وكذلك قانون
سالمة املر�ضى.

معلومات االتصال
عند ّ
تردي الحالة بشكل طارئ أثناء النهارأو في حال وجود أسئلة تتعلق بالعملية ،عليك أن تتصل بعيادة الجراحة ،رقم
.الهاتف08 – 714 61 88 :
عند ّ
تردي الحالة بشكل طارئ أثناء املساء أو الليل أو في أيام العطلة وكان لذلك عالقة بالعملية ،اتصل بالقسم  3أو
.القسم  ،5رقم الهاتف08 – 714 61 88 :
:عنوان الزيارة
Fjällgatan 44
25 116 Stockholm
رقم هاتف املقسم08– 714 65 00 :
www.erstasjukhus.se
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