
 رحلة الرعایة الطبیة  –استئصال الرحم   
 

 2یوم واحد (عن طریق المھبل) أو  1إن فترة اإلقامة في المستشفى المتوقعة بالنسبة للمرضى بعد عملیة استئصال الرحم ھي 
 البطن). وربما تكونین قادرة على مغادرة المستشفى خالل فترة أقل من ذلك، حسب حالتك الصحیة.  فيیومان (جراحة 

 
 

 تشمل ما یلي: تتوقعینھا خالل زیارتك نالفحوصات التي یمكن أ

 فحص عادي لدرجة حرارتك، وضغط الدم، والنبض ومستویات االكسجین.  –العالمات الحیاتیة 

 فحص للتأكد من التبول بشكل عادي.  –لمثانة ل المسح الضوئي/الفحص الشعاعي

 فحوصات الدم 

 

أجل مساعدتك على الشعور بالراحة وتعلیمك كیفیة إدارة حالتك الصحیة بأمان في أثناء وجودك ھنا، سوف نعمل سویـًا من 
 البیت. إذا كانت لدیك أي أسئلة أثناء ھذه الرحلة العالجیة، ال تترددي في السؤال. 

 
 یوم العملیة الجراحیة

 
 االنعاش قبل نقلك إلى غرفتك في المستشفى.ة بعد العملیة الجراحیة، ستخضعین للمراقبة في غرف •
عندما تصلین إلى الوحدة المخصصة للعملیة في المستشفى، سیستقبلك أفراد من فریق الرعایة الطبیة المخصص لك  •

 یستطیعون الرد على كل ما لدیك من أسئلة.  
ك أدویة للتخفیف من األلم خالل فترة بقائك في المستشفى. إذا كان األلم ما یزال یسبب لك عدم الراحة، سیتم إعطاؤ •

 تحدثي مع أحد أفراد فریق الرعایة الطبیة. 
مرات في الیوم سیساعد على تحفیز االمعاء إلخراج  3قد تصابین بحالة من اإلمساك. إن مضغ العلكة أو الِلبان  •

 البراز. 
 یة الجراحیة، ابدأي بتناول السوائل الصافیة، وقد تحتاجین فترة من الوقت قبل استعادة شھیتك على الطعام. بعد العمل •
للمثانة للمساعدة على تصریف البول، سوف یقوم فریق العنایة الصحیة بإزالة ھذا  catheterقد یتم وضع  قثطار  •

 القثطار في الوقت المناسب. 
 ن للمراقبة في غرفة االنعاش قبل نقلك إلى غرفتك في المستشفى.بعد العملیة الجراحیة، ستخضعی •
عندما تصلین إلى الوحدة المخصصة للعملیة في المستشفى، سیستقبلك أفراد من فریق الرعایة الطبیة المخصص لك  •

 یستطیعون الرد على كل ما لدیك من أسئلة.  
مستشفى. إذا كان األلم ما یزال یسبب لك عدم الراحة، ك أدویة للتخفیف من األلم خالل فترة بقائك في السیتم إعطاؤ •

 تحدثي مع أحد أفراد فریق الرعایة الطبیة. 
مرات في الیوم سیساعد على تحفیز االمعاء إلخراج  3قد تصابین بحالة من اإلمساك. إن مضغ العلكة أو الِلبان  •

 البراز. 
 بعد العملیة الجراحیة، ابدأي بتناول السوائل الصافیة، وقد تحتاجین فترة من الوقت قبل استعادة شھیتك على الطعام.  •
للمثانة للمساعدة على تصریف البول، سوف یقوم فریق العنایة الصحیة بإزالة ھذا  catheterقد یتم وضع  قثطار  •

 القثطار في الوقت المناسب. 
 

 : فترة الشفاء والنقاھة 2 & 1الیوم 

 قلیالً كل یوم. استریحي عندما تشعرین بالتعب. یجب العمل على زیادة نشاطك  •



سوف یتم تعلیمك تمارین للتنفس عمیقـًا والسعال بعد العملیة الجراحیة. إن ممارسة بعض الضغط باستعمال مخدة  •
 جرح عند السعال. صغیرة أو منشفة مطویة على مكان الجرح سوف یساعد على حمایة ال

إن السیطرة على األلم ستساعدك على التحرك ومغادرة الفراش، وھذا أمر ضروري لشفائك. یجب أن تخبري فریق  •
 الرعایة الطبیة إذا كان األلم الذي تشعرین بھ ال یمكن السیطرة علیھ. 

تعلیمات طبیبك لیبقى  إذا كنت قد خضعت لعملیة استئصال الرحم عن طریق البطن، سیتم إزالة الضمادات حسب •
 الجرح مكشوفـًا للھواء الطلق. 

العنایة الطبیة بشأن خطة خروجك من المستشفى. تأكدي من أنك تفھمین تمامـًا الخطوات تحدثي مع أحد أفراد فریق  •
 التالیة وناقشي معھم أي أسئلة أو استفسارات تثیر قلقك. 

 في یوم مغادرتك المستشفى. اعملي ترتیبات لیتوفر شخص مناسب یصطحبك إلى البیت  •
 

 یوم مغادرة المستشفى 
 

یجب مراجعة خطة مغادرتك المستشفى والتأكد من أنك تفھمین كیفیة العنایة بنفسك في البیت وتحدثي مع فریق العنایة  •
 الطبیة بخصوص أي أسئلة أو استفسارات تثیر قلقك. 

اقرأي ورقة المعلومات الخاصة بمغادرة المستشفى لمعرفة األدویة التي یجب تناولھا ومتابعة مواعید المقابالت  •
 القادمة مع الطبیب. 

 
 األمور التي یجب اإلبالغ عنھا 

 
 إذا الحظت أیـًا من األعراض الواردة أدناه، یجب الحصول على العنایة الطبیة فوًرا.

 ف) أو أكثر  101مئویة ( 38ُحمى، قشعریرة، أو درجة حرارة  •
 احمرار شدید، انتفاخ أو سخونة في مكان الجرح  •
 ألم شدید أو متزاید في مكان الجرح  •
 أو من المھبل نزیف أحمر قاٍن من مكان الجرح  •
 أو من المھبل خروج مادة ملونة أو ذات رائحة كریھة من مكان الجرح  •
 براز أو البول صعوبة في إخراج ال •
 نفس قصیر أو ألم في الصدر  •

 
 


