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ورقة المعلومات وإقرار الموافقة
عملية تضيق النفق الرسغي )تحرير العصب( يمين/يسار Carpaltunnel-Syndrom
السيدات والسادة العازاء،
لقد تم تشخيص مرض تضيق النفق الرسغي عاندكم .من ناحية طبيلة وفي ضلوء نتلائج الفحوصلات اللتي تم اجرائهلا للديكم،
ننصحكم بإجراء عاملية تحرير العصب تحت تخدير موضعي او كامل .هذه الورقة تقدم لكم معلومات حلول طبيعلة واهميلة
هذه العملية بالضافة الى المضاعافات التي يمكن ان تتطور والعناية الطبية بعد العملية.
ملرض تضليق النفلق الرسلغي هلو الكلثر انتشلارا ً بين املراض العاصلاب الطرفيلة .السلبب هلو ملرور العصلب من خلل
منطقة ضيقة بطبيعتها في مفصل اليد .الزيادة في تضيق هذه المنطقة قد تسبب تضرر هذا العصب .هلدف هلذه العمليلة هلو
توسيع النفق الرسغي عان طريق شق شريط وتري يغطي هذا النفق ويسبب تضيقه.

العملية الجراحية:
العملية الجراحية تتم تحت تخدير موضعي او كامل .في حالة التخدير الموضعي يتم حقن المادة المخدرة في منطقلة الرسلغ
في غرفة العمليات قبل الجراحة بوقت قصير .ل بد من الصيام يوم العمليلة إذا اخلترتم التخلدير الكاملل فقلط .يمكنكم تنلاول
ادويتكم اليوميللة بشلكل عالادي بعللد مراجعللة الطلبيب قبلل العمليلة .الرجلاء من مرضلى السلكري تحت عالجا الميتفللورمين
 Metforminاو من يتنللللللللللاول ادويللللللللللة مسلللللللللليلة للللللللللللدم كالسللللللللللبيرين او وارفللللللللللارين كمثللللللللللال
 Aspirin/ASS/Thomapirin/Eliquis /Pradaxa/Plavix/Clopidogrel/Marcumar/Warfarinاخبللار
الطبيب عان هذه الدوية لتلفي أي مضاعافات.
نرجو ممن يعاني ارتفاع ضلغط اللدم تنلاول ادويتله المخفضلة لضلغط اللدم صلباح يلوم العمليلة كالعلادة .بعلد نهايلة الجراحلة
يتبقى أنبوب مصرف للسوائل في الجرح لمدة يوم ويتم ازالته اول يوم بعد العملية .الضماد الجراحي يسمح بتحريك أصابع
اليد بعد الجراحة .ننصحكم بعدم تحريلك مفصلل اليلد لملدة  8أيلام بالضلافة الى عالدم لبس أي مجلوهرات كلالخواتم لملدة 3
أسابيع.

مضاعفات ممكن حصولها:

كل عاملية جراحية يمكن ان تتسبب في مضاعافات ولها اخطارها التي ل يمكن ان يتفاداها أي طلبيب كلاملً بنسلبة %100
كمللا ل يمكن لي طللبيب ان يضللمن نجللاح كللل عامليللة بهللذه النسللبة .عامليللة تضلليق النفللق الرسللغي يمكن ان تتسللبب في
مضلاعافات كلأي عامليلة أخلرى بشلكل عالام كتضلرر العاصلاب والشلرائط الوتريلة بالضلافة الى اللنزيف واللتهلاب .قلد ل
تتحسن حالة العصلب بعلد تحريلره من التضليق بلرغم كلل دقلة وعانايلة في الجراحلة .في حلالت نلادرة جلدا ً تتسلبب العمليلة
بشكل غير مباشر في تغيرات مؤلمة في عاظام وانسجة مفصل اليد بعد فترة من الزمن قد تؤدي الى تصلب المفصلل بشلكل

دائم )الضلمور) .morbus sudeckالندبلة في مكلان العمليلة صلغيرة ولكن في حلالت معينلة تميلل الى تزايلد النسلجة
بشكل عاام قد تتغير مع الوقت وتزداد مساحة كما هو الحال بعد أي عاملية بشلكل عالام .الحسلاس في مكلان الندبلة قلد يكلون
مختلفا ً )اكثر حساسية ،الم ،اقل حساسية( عان بقية الجلد.

العناية بعد العملية:
في امكانكم مغادرة العيادة بعد اجراء العمليلة .ننصلح المرضلى المسلنين ومن يعلاني مشلاكل ضلغط اللدم بالبقلاء في العيلادة
لمدة ساعاة او ساعاتين بعد العملية .ل يسمح لكم بعد العملية قيادة مركبة او سيارة لهذا أنتم في حاجة لشخص يصاحبكم بعلد
العملية .سليارات الجلرة يمكن طلبهلا عان طريلق مكتب السلتقبال .العمليلة الجراحيلة تتسلبب بشلكل طلبيعي في الم بمكلان
الجرح ،قلد يللزم تنلاول مسلكنات لللم .عانلد الطلب يمكن ان تلزودكم الممرضلة انلدريا  Andreaبمسلكنات لول يلوم بعلد
العملية .يحث عالى تحريك أصابع اليلد بعلد العمليلة حلتى اثنلاء ارتلداء الضلماد وتجنب تحريلك المفصلل .تغيلير الضلماد يتم
عاادة اول يوم بعد العملية في العيادة عاندنا بالضافة الى تحديد موعاد لزالة الدروز/الغرز.
ينصح بعد إزالة الدروز/الغلرز غملر اليلد في حملام ملح بحلري او بلابونج/كاموميلل دافئ  °20لعشلرة دقلائق ملرتين يوميلا
لمدة ثمانية أيام .بعد ذلك ينصلح اسلتخدام ملرهم دهلني في مكلان الندبلة ،الرجلاء عالدم اسلتخدام ملراهم النلدبات الخاصلة من
غير مراجعة الطبيب .يمكنكم استخدام اليد لعامال بسيطة .ينصح بعدم استخدام اليد لعامال شاقة او ثقيلة لمدة  4-6أسابيع
بعد العملية! الم في منطقة الرسغ يمكن ان تظهر بعد مشقة .مدة الغياب المرضي يتم تحديدها بناء عالى وظيفتك.

نجاح العملية:

اللم التي تظهر خلل فترة اليل واثناء النوم تتلشى في معظم الحالت فورا ً بعلد العمليلة .شللل او فقلدان إحسلاس متواجلد
قبل العملية يتحسن بناء عالى طبيعة التضرر بالعصب خلل وقت من الزمن يصعب تحديده .في حالت يكون فيها العصب
متضرر بشكل شديد قد ل تعود المور الى طبيعتها بعد العملية وقد يتبقى قدر من العجلز .نسلبة نجلاح عامليلة تضليق النفلق
الرسغي ممتازة بشكل عاام .نسبة الحاجة الى إعالادة تكلرار العمليلة بسلبب عالودة التضليق في عايادتنلا بسليطة جلدا ً في حلدود
 %0,5في السنة الماضية.
إذا كانت لديكم أسئلة أخرى ل تترددوا في مراجعتنا حتى في يوم العملية.
في حاللة عالدم امكلانكم القلدوم لموعالد جراحلة تم تحديلده معكم مسلبقا ً الرجلاء منكم اعالمنلا في وقت اقصلاه  24سلاعاة قبلل
الموعاد المحدد .تأخير اعالم العيادة بعدم قدومكم يتسبب في تكاليف إضافية بمبلغ  .Euro 40نرجو تفهمكم لن العديد من
المرضى في انتظار مواعايد لعملياتهم.

أصرح هنا بموافقتي الطوعاية عالى أداء هذه العمليلة الجراحيلة .لقلد تم شلرح تقنيلة ،مخلاطر ومضلاعافات العمليلة بالضلافة
للعناية بعد العملية بشكل تفصيلي.
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