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تاريخ اليوم:

ورقة المعلومات وإقرار الموافقة Nervenkompression Arm/Bein
عملية متلزامة تضيق ممرات العصاب الطرفية في الذراع او الساق )تحرير العصاب( يمين/يسار
السيدات والسادة العازاء،
لقد تم تشمخيص ممرض تضميق مممرات العاصماب الطرفية عانمدكم .من ناحيمة طبيمة وفي ضموء نتمائج الفحوصمات المتي تم
اجرائها لديكم ،ننصحكم بإجراء عاملية تحرير العصب تحت تخدير موضعي او كامل .هذه الورقة تقدم لكم معلوممات حمول
طبيعة واهمية هذه العملية بالضافة الى المضاعافات التي يمكن ان تتطور والعناية الطبية بعد العملية.

العملية الجراحية:
العملية الجراحية تتم تحت تخدير موضعي او كامل .في حالة التخدير الموضعي يتم حقن المادة المخدرة في منطقمة الرسمغ
في غرفة العمليات قبل الجراحة بوقت قصير .ل بد من الصيام يوم العملية إذا اخترتم التخدير الكامل فقط .تتم العملية عاادة
تحت الميكروسكوب مما يمكن اجراء العملية بدقة شديدة .يمكنكم تناول ادويتكم اليوميمة بشمكل عامادي بعمد مراجعمة الطمبيب
قبممل العمليممة .الرجمماء من مرضممى السممكري تحت عالجا الميتفممورمين  Metforminاو من يتنمماول ادويممة مسمميلة للممدم
كالسممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممبيرين او وارفممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممارين كمثممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممال
 Aspirin/ASS/Thomapirin/Eliquis/Pradaxa/Plavix/Clopidogrel/Marcumar /Warfarinاخبممار
الطبيب عان هذه الدوية لتلفي أي مضاعافات.
نرجو ممن يعاني ارتفاع ضمغط المدم تنماول ادويتمه المخفضمة لضمغط المدم صمباح يموم العمليمة كالعمادة .بعمد نهايمة الجراحمة
يتبقى أنبموب مصمرف للسموائل في الجمرح لممدة يموم ويتم ازالتمه اول يموم بعمد العمليمة .الضمماد الجمراحي يسممح بتحريمك
المذراع او السماق بعمد الجراحمة .ننصمحكم بعمدم تحريمك مفصمل المرفمق او الركبمة لممدة  8أيمام بالضمافة الى عامدم لبس أي
مجوهرات كالخواتم يوم العملية ولمدة أسبوعاين بعدها.

مضاعفات ممكن حصولها:

كل عاملية جراحية يمكن ان تتسبب في مضاعافات ولها اخطارها التي ل يمكن ان يتفاداها أي طمبيب كماملً بنسمبة %100
كما ل يمكن لي طبيب ان يضمن نجاح كل عاملية بهذه النسبة .عاملية تضميق مممرات العاصماب الطرفية يمكن ان تتسمبب
في مضاعافات كأي عاملية أخرى بشكل عاام كتضرر العاصاب والشرائط الوتريمة بالضمافة الى المنزيف واللتهماب .قمد ل
تتحسن حالة العصمب بعمد تحريمره من التضميق بمرغم كمل دقمة وعانايمة في الجراحمة .في حمالت نمادرة جمدا ً تتسمبب العمليمة
بشكل غير مباشر في تغيرات مؤلمة في عاظام وانسجة المفصل بعمد فمترة من المزمن قمد تمؤدي الى تصملب المفصمل بشمكل
دائم )الضممور) .morbus sudeckالندبمة في مكمان العمليمة صمغيرة ولكن في حمالت معينمة تميمل الى تزايمد النسمجة

بشكل عاام قد تتغير مع الوقت وتزداد مساحة كما هو الحال بعد أي عاملية بشمكل عامام .الحسماس في مكمان الندبمة قمد يكمون
مختلفا ً )اكثر حساسية ،الم ،اقل حساسية( عان بقية الجلد.

العناية بعد العملية:
في امكانكم مغادرة العيادة بعد اجراء العمليمة .ننصمح المرضمى المسمنين ومن يعماني مشماكل ضمغط المدم بالبقماء في العيمادة
لمدة ساعاة او ساعاتين بعد العملية .ل يسمح لكم بعد العملية قيادة مركبة او سيارة لهذا أنتم في حاجة لشخص يصاحبكم بعمد
العملية .سميارات الجمرة يمكن طلبهما عان طريمق مكتب السمتقبال .العمليمة الجراحيمة تتسمبب بشمكل طمبيعي في الم بمكمان
الجمرح ،قمد يلمزم تنماول مسمكنات لللم .عانمد الطلب يمكن ان تمزودكم الممرضمة بمسمكنات لول يموم بعمد العمليمة .تغيمير
الضماد يتم عاادة اول يوم بعد العملية في العيادة عاندنا بالضافة الى تحديد موعامد لزالمة المدروز/الغمرز .يمكنكم السمتحمام
بعد إزالة الدروز/الغرز بيوم واحد .الرجماء عامدم اسمتخدام ممراهم النمدبات الخاصمة من غمير مراجعمة الطمبيب .ممدة الغيماب
المرضي يتم تحديدها بناء عالى وظيفتك.

نجاح العملية:
اللم في مكان الجرح خفيفة او قد ل يكمون هنماك الم بعمد العمليمة في معظم الحمالت .شملل او فقمدان إحسماس متواجمد قبمل
العملية يتحسن بناء عالى طبيعمة التضمرر بالعصمب خلل وقت من المزمن يصمعب تحديمده .في حمالت يكمون فيهما العصمب
متضرر بشمكل شمديد قمد ل تعمود الممور الى طبيعتهما بعمد العمليمة وقمد يتبقى قمدر من العجمز .في همذه الحمالت نصمدر لكم
روشتة للعلجا الفيزيائي.
إذا كانت لديكم أسئلة أخرى ل تترددوا في مراجعتنا حتى في يوم العملية.
في حالمة عامدم امكمانكم القمدوم لموعامد جراحمة تم تحديمده معكم مسمبقا ً الرجماء منكم اعالمنما في وقت اقصماه  24سماعاة قبمل
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 العمليمة الجراحيمة .لقمد تم شمرح تقنيمة ،مخماطر ومضماعافات العمليمة والتخمدير
بالضافة للعناية بعد العملية بشكل تفصيلي .كما أصرح بتوسيع العمليمة خلل الجراحمة إذا اسمتلزم الممر .اوافمق عالى نقلي
الى عاناية سمريرية بالمستشمفى إذا تطمورت أي مضماعافات تسمتوجب ذلمك كمما أؤكمد ان هنماك من يعتمني بي في الممنزل إذا
استلزمت المساعادة.
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