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لالتصال الدكتور وفيق الوتار

 عمليات جراحية

 مستشفى بوليكلينيك برشلونة •
 مستشفى برشلونة •

  856 667 607 (34+) :الجوال
 www.drwafikalwattar.com: الموقع اإللكتروني
 gmail.com12470wafik@: البريد اإللكتروني

 

  عملية البواسير
 ربط أوعية البواسير بتقنية الدوبلر
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 معلومات للمريض

 .ساعة قبل المداخلة الجراحية 24عدم تناول بعض األدوية كاألسبيرين لمدة  •

 
 ENEMA( حقنة شرجية)ينصح خالل اليوم السابق للمداخلة الجراحية بإجراء غسيل شرجي  •

CASEN   

 .ولمرتين، واحدة ليال واألخرى في الصباح

 
ساعة  12، أنبوب كل MICRALAXفي حال عدم توفر الحقنة الشرجية، يمكن استعمال المرهم الملين  •

 .خالل اليوم السابق للمداخلة الجراحية

 
 .ال مانع من متابعة االستعمال DUPHALAC: في حال تناول ملينات أو مسهالت خفيفة مثل  •

 

 .  االمتناع عن تناول األطعمة قبل ست ساعات من موعد المداخلة الجراحية •

 

 .  في حال استعمال أدوية مميعة للدم، يجب االعالم عن ذلك قبل أسبوع من المداخلة الجراحية •

 

الدكتور وفيق الوتار على الهاتف : للمزيد من التوضيحات أو االستفسارات، يمكنكم االتصال مع  •
   gmail.com12470wafik@ : أو بالكتابة إلى البريد االلكتروني 0034 607667856: الجوال

 

 عمليات جراحية

 مستشفى بوليكلينيك برشلونة •

 مستشفى برشلونة •
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معلومات ما قبل العمل الجراحي

 عمليات جراحية
 مستشفى بوليكلينيك برشلونة •

 مستشفى برشلونة •
 

 ____________________________________________________: االسم والكنية

 ______________  :البريد االلكتروني___________:رقم الهاتف______:الجنس______:العمر

 _______________________________________________________: حاالت تحسس معروفة

____________________________________  (:  تدخين، عقاقير مخدرة، الكحول، القهوة)عادات ضارة 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________  (:  أنسولين، مسكنات، مضادات حيوية) األدوية االعتيادية 

______________________________________________________________________ 

 _________________________  (: الدورة الشهرية، الرضوض والكدمات، الرعاف)مشاكل النزيف وتخثر الدم 

 __________________________________(: أدوية، عمليات جراحية، استئصاالت)حاالت شخصية سابقة 

______________________________________________________________________ 

 ________________________________ (:مشاكل في  الجهاز التنفسي، يرقان، ارتفاع ضغط الدم، السكري)

______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________: فحص أعضاء الجسم •

 

 ___________________________________________________________: فحص القلب •

 

 _____________________________________________________: فحص الجهاز التنفسي •

 

 ___________________________________________________________: فحص البطن •
 

 .أصرح بأنني لم أكتم أية معلومة تتعلق بسجلي الطبي واألمراض التحسسية

 توقيع المريض   توقيع الطبيب 

 ______/ ___/ ___: التاريخ

 الدكتور وفيق الوتار
 12470: التسجيل النقابي

 دبلوم في طب المعي المستقيم

 إجازة في الطب والجراحة 

 أخصائي في العالج الطبيعي والوقائي

 زميل الجمعية االسبانية ألطباء البولية

 زميل الجمعية االسبانية للطب التناسلي الذكري

 زميل الجمعية الدولية للطب التناسلي الذكري

 www.drwafikalwattar.com 

Page 3 



 
 
 

 

 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 عمليات جراحية
 مستشفى بوليكلينيك برشلونة •

 مستشفى برشلونة •
 

GELOCATIL 650mg  ساعات عند الشعور باأللم  6مسكن تؤخذ حبة كل  

CIPROFLOXACINO 500mg, 10 comp  ساعة  12حبة كل  

ESPIDIFEN 600mg, sobres,  ساعات  8تناول ظرف واحد كل  

 مالعق من الملح 3يمكن االكتفاء بكمية : مغاطس بالماء الفاتر والملح 

MLA CREMA 30 gr, 

 كريم مسكن يستعمل لدهن الفتحة الشرجية من  الداخل مرتين في اليوم   

 .استعمال أحد المراهم التالية، مرتين في اليوم بعد مغطس الماء الفاتر والملح

BLASTO ESTIMULINA (pomada), CICATRALPOMADA,  

ARCILLA VERDE (pomada),  

OMEPRAZOL,  حبة واحدة يوميا لحماية المعدة 

CICATRIDINA 10 SUPOSITORIOS 

 .   تحميلة شرجية واحدة ليال في حال استمرار النزيف أو االزعاجات ,

   :بالكتابة إلى HEMO-RITEفي حال استمرار النزيف يمنكم طلب جهاز 

@gmail.com12470wafik   

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

7- 

6- 

 :عالج ما بعد العملية

 إرشادات

من المحتمل الشعور ببعض االزعاجات ليوم أو يومين، لكن . تجنب تناول األدوية الحاوية على األسبيرين أو الكودائين •

 .يمكنكم متابعة حياتكم اليومية االعتيادية، مع االنتباه إلى عدم رفع األحمال الثقيلة خالل السبعة أيام األولى

 

الخضار، الفاكهة، )من الممكن التعرض لحالة من االمساك المعوي، يمكنكم في هذه الحالة تناول األطعمة الغنية باأللياف  •

و تناول أحد األدوية الملينة أو المنظمة لعمل ( كؤوس من الماء يوميا 8ينصح بتناول )، وشرب السوائل بكمية كبيرة(الحبوب

 .مع تجنب األدوية الملينة القوية التي يمكنها التسبب في االسهال أو التهاب األمعاء. األمعاء

 
 .والذي يمكن الحصول علييه من أية صيدلية AERO-REDفي حال الشعور بالغازات المعدية يمكنكم تناول  •

 
أسابيع، ومصدره فقط  4 – 3في األحوال العادية من الممكن أن يكون هناك نزيف دم بسيط بعد هذا العالج وخالل فترة من  •

في حال استمرار النزيف مدة أطول يمكنكم طلب موعد . مكان القطب، وهذا يمكن حدوثه بعد فك القطب الرابطة للجرح

 .    لمراجعة الحالة

 
 

8- 

9-   
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االختبارات المطلوب اجراءها 

 :تحاليل الدم1.

 

 .تحليل دم كامل مع تعداد الصفائح•

 سرعة التخثر•

 سرعة التثفل•

 

 تخطيط للقلب2.

 

  صورة شعاعية للصدر3.

 عمليات جراحية
 مستشفى بوليكلينيك برشلونة •

 مستشفى برشلونة •
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في حال عدم توفر التحاليل واالختبارات  المطلوبة لديكم، يمكنكم إجراءها في مستشفى بوليكلينيك برشلونة في صباح  •

 . يوم العملية، وتكون النتائج جاهزة مساًء قبل اجراء العملية والتي غالبا ما تكون مسائية

 

 .  يورو، تدفع في المستشفى مباشرة عند طلب اجراء االختبارات والتحاليل 120تكلفة االختبارات  •
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 دخول مستشفى مؤقت إلجراء العملية

 عمليات جراحية
 مستشفى بوليكلينيك برشلونة •

 مستشفى برشلونة •
 

 ______________________________________________: االسم

 

ربط أوعية ) DGHAL أرغب في دخول مؤقت للمستشفى إلجراء عملية البواسير وفق تقنية

 (.البواسير بتقنية الدوبلر

 

 :مالحظة

(aيتم طلب الدخول وفق اليوم والساعة المتفق عليهما مع الطبيب. 

 

(b،يقدم هذا الطلب في قسم االستقبال في مستشفى بوليكلينيك برشلونة 
 C/ Guillem Tell, 4, (08006 Barcelona): شارع 
 934161616: هاتف 
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الحالة المرضية الحاليةالسجل الطبي 

 ______________________________________________________________ :االسم والكنية

 __________/ ______/ ______ :تاريخ الوالدة

 _____________________________________________________________ :المشكلة الحالية

 نزيف              تورم              ألم             حكة                   كتلة                 تقيحات           

 :معلومات أخرى

 _______________________________________________________ :الفحوصات المسبقة

 __________________________________________________________ :العالج الوقائي

 ____________________________________________________: الحاالت المرضية السابقة

 ___________________________________________________ :العمليات الجراحية السابقة

 ____________________________________________________ :حاالت التحسس المعروفة

 ________________________________________________________ :األدوية المستعملة
 

   نقص الوزن              غثيان       عدم انتظام البراز               إسهال               إمساك             ألم البطن         
 

          
_________________________________________________________ : حاالت أخرى          

 سم____: فحص الشرج                       تنظير المستقيم                مسافة التنظير لغاية       

 ________________________________________________________(: البروستات)الرجال 

 ________________________________________________________________ (:الجهاز التناسلي)النساء 

 :  تشخيص الحالة

           بواسير       كدمات شرجية       تقرحات شرجية      ندبات       تشققات       خّراج        

 

 

 ______________________________________________________: حاالت أخرى

 ربط أوعية البواسير بتقنية الدوبلر (  DGHAL) الفحوص التحضيرية لعملية البواسير
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 مكان االقامة

 

في حال قدومكم من خارج مدينة برشلونة وترغبون في مكان لإلقامة، ننصحكم 

القريب من المستشفى والذي يقع في نفس ( فندق غييرمو تل)بالنزول في 

 :شارع المستشفى

 
 

Hotel Guillermo Tell. 

C/ Guillermo Tell, 49.  

http://www.polgracehotel.es 

E-mail : friends@polgracehotel.es 

TEL: (+34) 93 415 40 00 
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