واحـــد مـــن الجراحـــة لتلقـــي نتائجهـــا .يجـــب إبـــاغ الطبيـــب املعالـــج
بنتيجـــة الفحوصـــات يف اول زيـــارة اىل العيـــادة.
عزيــزي املريــض إذا كنــت تعــاين مــن أي مــرض مزمــن آخــر مثــل الســكري،
ارتف ــاع ضغ ــط ال ــدم ،أم ـراض القل ــب ،أم ـراض الجه ــاز التنف ــي أو  ...تذك ــر
أن ال تتجاه ــل ع ــاج ه ــذا امل ــرض وتس ــتمر بتن ــاول األدوي ــة الت ــي كن ــت
تتناوله ــا دامئًــا بالتش ــاور م ــع طبيب ــك.
امنياتنا سالمتكم.
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استئصال الرحم

استئصال الرحم

عزيزي املريض:
يش ــمل اس ــتئصال الرح ــم  hysterectomyع ــى اس ــتئصال الرح ــم وأحيانً ــا
املبيض ــان  ،والت ــي يت ــم إجراؤه ــا يف العدي ــد م ــن االحي ــان.
قب ــل أو أثن ــاء الجراح ــة س ــيتم اج ـراء قس ــطرة مج ــاري بولي ــة لك ــم .اتبع ــوا
توصي ــات املمرض ــات إلبقائه ــا حت ــى تت ــم إزالته ــا بتوصي ــة م ــن الطبي ــب.
• ملن ــع ح ــدوث مش ــاكل يف املس ــالك البولي ــة بع ــد إزال ــة قس ــطرة املثان ــة
 ،ي ــوىص باس ــتهالك الكث ــر م ــن الس ــوائل وإخب ــار طبيبك ــم يف ح ــال ظه ــور
أعــراض التهاب ــات املس ــالك البولي ــة مث ــل الح ــرق ،التب ــول املتك ــرر ،الب ــول
الدام ــي والحم ــى.
• لتجنـــب اإلمســـاك تناولـــوا نظـــام غـــذايئ غنـــي باألليـــاف (الفواكـــه
والخ ــروات) ،اك ــروا م ــن الس ــوائل ( 8اك ــواب يوم ًي ــا) وامل ــي ايض ــا يف
حـــال وافـــق طبيبكـــم.
• وفقًـــا لتشـــخيص الطبيـــب  ،تتـــم تغطيـــة منطقـــة البطـــن بضـــادة
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معقم ــة وعليك ــم استش ــارة طبيبك ــم بدق ــة ح ــول موع ــد إزال ــة الض ــادة
وإزال ــة الغ ــرز واالس ــتحامم وتنفيذه ــا بدق ــة.
• يـــوىص بتنـــاول املضـــادات الحيويـــة يف الوقـــت املناســـب يف املنـــزل
وتجنـــب وقـــف املضـــادات الحيويـــة للفـــرد بـــدون استشـــارة الطبيـــب.
• تجنب ــوا رف ــع األش ــياء الثقيل ــة مل ــدة تص ــل إىل ثالث ــة أش ــهر ،القي ــادة،
امل ــي الرسي ــع والرق ــص لع ــدة أش ــهر.
• ميكن ــك اس ــتخدام ح ـزام طب ــي إذا نصح ــك طبيب ــك لتخفي ــف األمل بع ــد
الجراح ــة.
• يوىص بتجنب الجامع ملدة تصل إىل  3أشهر بعد الجراحة.
• اإلف ـرازات أو النزيــف املهبــي القليــل طبيعــي ملــدة تصــل إىل  6أســابيع
بع ــد الجراح ــة  ،لك ــن اس ــترش الطبي ــب يف حال ــة ح ــدوث نزي ــف ح ــاد أو
إف ـرازات كريهــة الرائحــة ،أو مشــاكل يف املســالك البوليــة أو عــدوى و تــورم
و احم ـرار يف موض ــع الجراح ــة.
بعـــد الجراحـــة  ،يتـــم إرســـال عينـــة مـــن الرحـــم إىل مختـــر املستشـــفى
إلج ـراء الفحوص ــات املرضي ــة ،والت ــي يج ــب مراجع ــة املخت ــر بع ــد أس ــبوع
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