ـي یج ــب تس ــلیم
• إذا كن ــت تح ــت تغطی ــة خدم ــات التأمی ــن الصح ـ ّ
وثائ ــق التأمی ــن الص ّح ــي ال ــی ع ــادة قب ــول املرض ــی ف ــی املستش ــفی قب ــل
أن ترق ــدي يف املستش ــفی للع ــاج.
• قومي بإعداد مجموعة کاملة من الثیاب لطفلک املولود.
الص ّح ــة
قس ــم ال ّنس ــائ ّیة و التولی ــد للمستش ــفی ال ّرض ــوی یتم ّن ــی ل ــک دوام ّ
و الس ــعادة.
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تعالیم طبیة و نصائح صح ّیة لألمهات الالتی یخضعن لعمل ّیة الوالدة القیرصیّة

ال یت ــم عملیّ ــة ال ــوالدة القیرصیّ ــة ف ــی املستش ــفی ال ّرض ــوی ّإل ألس ــباب
الص ّح ــة و التّعلی ــم الطّبّ ــي.
علمیّ ــة مت ــت املصادق ــة علیه ــا م ــن قب ــل وزارة ّ

إذا متّــت إحالتــک للعــاج و الخضــوع لعمل ّیــة الــوالدة القیرصیّــة مــن ِق َبــل
ـي النقــاط التالیــة عنــد دخــول املستشــفی :
الطّبیــب فــا تنـ َ
الس ــابقة إلجــراء العمل ّی ــة الجراح ّی ــة  ،تن ــاويل وجب ــة بس ــیطة
• يف اللیل ــة ّ
مــن الطعــام الخفیــف و یجــب علیـ ِ
ـک أن تکونــی علــی الریــق ( أن تصومــی
عــن الطّعــام و الــرب) مل ـ ّدة  8ســاعات قبــل إج ـراء العمل ّیــة.
• ینبغ ــي ل ــک أن تتن ــاويل اإلدوی ــة املوصوف ــة م ــن ِق َب ــل طبیب ــک املعال ــج
وفق ــأ لتوجیهات ــه.
یفضل أن تستح ّمي فی اللیلة السابقة للعمل ّیة الجراح ّیة.
• ّ
• یجــب تج ّنــب التزیّــن (التّجمیــل) کــا یجــب تنظیــف األنامــل املطل ّیــة
بطــاء األظافــر و کذلــک تنظیــف أحمــر الشّ ــفاه ملــا فیهــا مــن اثــر ســلبیي
إلیصــال ال ـ ّدم الــی األعضــاء بشــکل مطلــوب.
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• إخلعــي املجوهـرات و الحلــی الذهب ّیــة أل ّن غرفــة العمل ّیــات الجراحیــة ال
تقبــل مــن کانــت معهــا املجوهـرات الذهب ّیــة .إذ یحتمــل اســتخدام املکــواة
الطب ّی ــة ف ــی غرف ــة العمل ّی ــة ألغ ـراض عالج ّی ــة و تواج ــد ه ــذه املجوه ـرات
و الحلــی قــد یمنــع اســتخدام هــذه األداة الطّ ّب ّیــة.
• إذا کانــت معــک عدســات العیــن أو أســنان صناع ّیــة أو تیجــان األســنان
(أغلف ــة أو أغطی ــة األس ــنان) و أیّ ــة أدوات خارج ّی ــة أخ ــری یج ــب خلعه ــا
قب ــل العمل ّی ــة.
• یجب أن یُر ِ
امللف الطّ ّبي.
افقک زوجک عند التسجیل و تشکیل ّ
• یجـــب اصطحـــاب التحالیـــل املخربیّـــة (الفحوصـــات و الکشـــوفات) و
الس ــونّار و التصاوی ــر الطب ّی ــة و بطاق ــة الرعای ــة الصح ّی ــة لف ــرة الحم ــل و
ترصی ــح الطبی ــب املعال ــج (ورق ــة اإلحال ــة ال ــی املستش ــفی للع ــاج)
الس ـکّري و أم ـراض القلــب و األوعیــة
• إذا ســبقت لــک اإلصابــة بأم ـراض ّ
ال ّدمویّ ــة و متّ ــت ل ــک استش ــارة الطبی ــب خ ــذی مع ـ ِ
ـک ال ــی املستش ــفی
نتائ ــج االستش ــارة الطب ّی ــة .
الص ّحي .
• ال تنيس بطاقة الهویّة الشخص ّیة و کُتَ ِّیب التأمین ّ
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