
• إذا كنـــت تحـــت تغطیـــة خدمـــات التأمیـــن الصحـــّي یجـــب تســـلیم 
ـــل  ـــی املستشـــفی قب ـــول املرضـــی ف ـــی عـــادة قب ـــي ال ـــن الصّح ـــق التأمی وثائ

ـــاج. ـــفی للع ـــدي يف املستش أن ترق

• قومي بإعداد مجموعة کاملة من الثیاب لطفلک املولود. 
ـــة  ـــک دوام الّصّح ـــی ل ـــوی یتمّن ـــد للمستشـــفی الرّض قســـم الّنســـائیّة و التولی

و الســـعادة.
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• إخلعـــي املجوهـــرات و الحلـــی الذهبیّـــة ألّن غرفـــة العملیّـــات الجراحیـــة ال 
تقبـــل مـــن کانـــت معهـــا املجوهـــرات الذهبیّـــة  .إذ یحتمـــل اســـتخدام املکـــواة 

ـــة و تواجـــد هـــذه املجوهـــرات  ـــراض عاجیّ ـــة ألغ ـــة العملیّ ـــی غرف ـــة ف الطبیّ

ـــة.  و الحلـــی قـــد یمنـــع اســـتخدام هـــذه األداة الطّبّیّ

ـــة أو تیجـــان األســـنان  • إذا کانـــت معـــک عدســـات العیـــن أو أســـنان صناعیّ
ـــا  ـــب خلعه ـــری یج ـــة أخ ـــة أدوات خارجیّ ـــنان( و أیّ ـــة األس ـــة أو أغطی )أغلف

ـــة. ـــل العملیّ قب

• یجب أن یُرافقِک زوجک عند التسجیل و تشکیل امللّف الطّبّي.
• یجـــب اصطحـــاب التحالیـــل املخربیّـــة )الفحوصـــات و الکشـــوفات( و 
ـــل و  ـــرة الحم ـــة لف ـــة الصحیّ ـــة الرعای ـــة و بطاق ـــر الطبیّ ـــونّار و التصاوی الس

ـــاج( ـــفی للع ـــی املستش ـــة ال ـــة اإلحال ـــج )ورق ـــب املعال ـــح الطبی ترصی

• إذا ســـبقت لـــک اإلصابـــة بأمـــراض الّســـّکري و أمـــراض القلـــب و األوعیـــة 
ـــفی  ـــی املستش ـــِک ال ـــذی مع ـــب خ ـــارة الطبی ـــک استش ـــت ل ـــة و متّ الّدمویّ

ـــة . ـــج االستشـــارة الطبیّ نتائ

• ال تنيس بطاقة الهویّة الشخصیّة و کُتَیِّب التأمین الّصّحي .

 تعالیم طبیة و نصائح صحیّة لألمهات الاتی یخضعن لعملیّة الوالدة القیرصیّة 

ال یتـــم عملیّـــة الـــوالدة القیرصیّـــة فـــی املستشـــفی الرّضـــوی إاّل ألســـباب 

ـــي. ـــم الطّبّ ـــة و التّعلی ـــل وزارة الّصّح ـــن قب ـــا م ـــة علیه ـــت املصادق ـــة مت علمیّ

ـــل  ـــة مـــن ِقبَ ـــة الـــوالدة القیرصیّ إذا متّـــت إحالتـــک للعـــاج و الخضـــوع لعملیّ

الطّبیـــب فـــا تنـــيَس النقـــاط التالیـــة عنـــد دخـــول املستشـــفی :

ـــیطة  ـــة بس ـــاويل وجب ـــة ، تن ـــة الجراحیّ ـــراء العملیّ ـــابقة إلج ـــة الّس • يف اللیل
مـــن الطعـــام الخفیـــف و یجـــب علیـــِک أن تکونـــی علـــی الریـــق ) أن تصومـــی 

ـــة. ـــام و الـــرب( ملـــّدة 8 ســـاعات قبـــل إجـــراء العملیّ عـــن الطّع

ـــج  ـــک املعال ـــل طبیب ـــة مـــن ِقبَ ـــة املوصوف ـــاويل اإلدوی ـــک أن تتن • ینبغـــي ل
ـــه.  وفقـــأ لتوجیهات

• یفّضل أن تستحّمي فی اللیلة السابقة للعملیّة الجراحیّة. 
ـــة  • یجـــب تجّنـــب التزیّـــن )التّجمیـــل( کـــا یجـــب تنظیـــف األنامـــل املطلیّ
بطـــاء األظافـــر و کذلـــک تنظیـــف أحمـــر الّشـــفاه ملـــا فیهـــا مـــن اثـــر ســـلبیي 

إلیصـــال الـــّدم الـــی األعضـــاء بشـــکل مطلـــوب.
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