
واحـــد مـــن الجراحـــة لتلقـــي نتائجهـــا.  يجـــب إبـــاغ الطبيـــب املعالـــج 

بنتيجـــة الفحوصـــات يف اول زيـــارة اىل العيـــادة. 

عزيـــزي املريـــض إذا كنـــت تعـــاين مـــن أي مـــرض مزمـــن آخـــر مثـــل الســـكري، 

ـــاز التنفـــي أو ... تذكـــر  ـــب، أمـــراض الجه ـــدم، أمـــراض القل ارتفـــاع ضغـــط ال

ـــت  ـــي كن ـــة الت ـــاول األدوي ـــتمر بتن ـــرض وتس ـــذا امل ـــاج ه ـــل ع أن ال تتجاه

ـــك.  ـــا بالتشـــاور مـــع طبيب ـــا دامئً تتناوله

امنياتنا سامتكم.
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ـــادة  ـــة الض ـــد إزال ـــول موع ـــة ح ـــم بدق ـــارة طبيبك ـــم استش ـــة وعليك معقم

وإزالـــة الغـــرز واالســـتحام وتنفيذهـــا بدقـــة. 

ــزل  ــب يف املنـ ــت املناسـ ــة يف الوقـ ــادات الحيويـ ــاول املضـ ــوىص بتنـ • يـ
ــارة الطبيـــب.  ــة للفـــرد بـــدون استشـ ــادات الحيويـ وتجنـــب وقـــف املضـ

• تجنبـــوا رفـــع األشـــياء الثقيلـــة ملـــدة تصـــل إىل ثاثـــة أشـــهر، القيـــادة، 
املـــي الرسيـــع والرقـــص لعـــدة أشـــهر.

ـــد  ـــف األمل بع ـــك لتخفي ـــي إذا نصحـــك طبيب ـــك اســـتخدام حـــزام طب • ميكن
الجراحـــة. 

• يوىص بتجنب الجاع ملدة تصل إىل 3 أشهر بعد الجراحة. 
• اإلفـــرازات أو النزيـــف املهبـــي القليـــل طبيعـــي ملـــدة تصـــل إىل 6 أســـابيع 
ـــاد أو  ـــف ح ـــدوث نزي ـــة ح ـــب يف حال ـــترش الطبي ـــن اس ـــة ، لك ـــد الجراح بع

إفـــرازات كريهـــة الرائحـــة، أو مشـــاكل يف املســـالك البوليـــة أو عـــدوى و تـــورم 

ـــرار يف موضـــع الجراحـــة.  و احم

بعـــد الجراحـــة ، يتـــم إرســـال عينـــة مـــن الرحـــم إىل مختـــر املستشـــفى 

ـــد أســـبوع  ـــر بع ـــة املخت ـــي يجـــب مراجع ـــة، والت إلجـــراء الفحوصـــات املرضي

 استئصال الرحم  
عزيزي املريض: 

ـــا  ـــم وأحيانً ـــتئصال الرح ـــى اس ـــم hysterectomy ع ـــتئصال الرح ـــمل اس يش

ـــان.  ـــن االحي ـــد م ـــا يف العدي ـــم إجراؤه ـــي يت ـــان ، والت املبيض

ـــة لكـــم. اتبعـــوا  ـــاء الجراحـــة ســـيتم اجـــراء قســـطرة مجـــاري بولي ـــل أو أثن قب

ـــب.  ـــة مـــن الطبي ـــا بتوصي ـــم إزالته ـــى تت ـــا حت ـــات املمرضـــات إلبقائه توصي

ـــة  ـــة قســـطرة املثان ـــد إزال ـــة بع ـــع حـــدوث مشـــاكل يف املســـالك البولي • ملن
ـــور  ـــال ظه ـــم يف ح ـــار طبيبك ـــن الســـوائل وإخب ـــر م ـــتهاك الكث ـــوىص باس ، ي

ـــول  ـــرر، الب ـــول املتك ـــرق، التب ـــل الح ـــة مث ـــالك البولي ـــات املس ـــراض التهاب أع

ـــى.  ـــي والحم الدام

ــه  ــاف )الفواكـ ــي باألليـ ــذايئ غنـ ــام غـ ــوا نظـ ــاك تناولـ ــب اإلمسـ • لتجنـ
والخـــروات(، اكـــروا مـــن الســـوائل )8 اكـــواب يوميًـــا( واملـــي ايضـــا يف 

حـــال وافـــق طبيبكـــم. 

• وفًقـــا لتشـــخيص الطبيـــب ، تتـــم تغطيـــة منطقـــة البطـــن بضـــادة 
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