
 

وج. الخروج من المستشفى: ننصحك بمرافقة شخص بالغ عند الخر

النزیف: قد تعاني من نزیف حاد أو ال نزیف على اإلطالق لمدة تصل إلى 4 أسابیع. في كثیر من األحیان بین األیام 4-6 بعد العملیة ، قد تمر بجلطات 

ت. سوداء وتزید من التقلصات. اتصل بنا إذا كنت تنقع 3 فوط ماكسي في ساعة واحدة أو فوطة واحدة كل ساعة لمدة 3 ساعا

التشنج:
ل حسب •    قد تشعرین بتقلصات لمدة تصل إلى 4 أسابیع وقد تكون مؤلمة في بعض األحیان. نوصي بتناول مسكنات األلم ایبوبروفین أو تایلینو

  . حاجتك
ن   •    یمكن أن یساعد تدلیك الرحم أیًضا في تخفیف التقلصات. یتم ذلك عن طریق الفرك والضغط على أسفل بطنك فوق عظم العانة. ال تدلك إذا كا

  . لدیك  اللولب
. بطنك على  • قد تساعد أیًضا زجاجة الماء الساخن أو وسادة التدفئة الموضوعة

. ل بنا • إذا استمرت التقلصات وأصبحت شدیدة ، یرجى االتصا

 
 

 التعفن: ال تضعي أي شيء في مھبلك لمدة 7 أیام (مثل الجماع أو السدادات القطنیة أو األصابع أو الغسل) نوصي أیًضا بعدم السباحة أو أحواض
االستحمام الساخنة أو الحمامات لمدة 7 أیام. االستحمام مسموح

یرجى االتصال بخط المساعدة الطبیة في حالة حدوث أي مما یلي:

ساعات مئویة ألكثر من6  • تزید درجة الحرارة عن 83 درجة 
ساعات  •  نزیف شدید ، أي: نقع في 3 فوط ماكسي في ساعة أو فوطة واحدة كل ساعة لمدة3

تایلینول •  آالم شدیدة في البطن على عكس التشنجات أو التي لم تسكن من اإلیبوبروفین أو

 خط المساعدة الطبیة (بعد ساعات العمل وعطالت نھایة األسبوع ):780-940-1271 
من االثنین إلى الجمعة (8:30صباًحا  إلى 4:30 مساء) :780-484-1124ً 

 یرجى االتصال بنا أوالً لطرح األسئلة أو المخاوف حتى نتمكن من ضمان حصولك على الرعایة الطبیة المناسبة. إذا تلقیت أي رعایة في 
.Woman’s Health Options   المستشفى نتیجة لھذا اإلجراء في غضون األیام العشرة القادمة ، فیرجى ابالغ وومنزھیلث أوبشن

 
معلومات عامة

 ال تقود السیارة لمدة 24 ساعة أو تشغل معدات خطرة أو تشارك في أنشطة تتطلب الیقظة العقلیة بسبب الضعف العقلي الناجم عن
 األدویة التي تلقیتھا

یجب أن تختفي عالمات وأعراض الحمل في غضون 7 أیام (مثل ألم الثدي ، والتعب ، والغثیان / القيء.   
یمكن استئناف األنشطة المعتادة بعد 24 ساعة, النشاط الشاق و رفع األشیاء الثقیلة قد یؤدي إلى زیادة النزیف والتشنج .

           إذا أجریت أي اختبار(مثل عنق الرحمSTI,Pap) .فلن یتم االتصال بك إال إذا كانت لدیك نتیجة إیجابیة "ال توجد أخبار ,أخبار  جیدة" .  
 یمكنك توقع دورتك الشھریة التالیة في غضون 4 إلى 8 أسابیع ، إذا لم تكن ھناك فترة ، قومي بإجراء اختبار الحمل واالتصال بالعیادة إذا كانت 

 إیجابیة

•
•
•
•

 

تعلیمات ما بعد العملیة
Woman’s Health Options  وومنزھیلث أوبشن 

12409-109A Ave Edmonton, AB
خط المساعدة الطبیة: 1271-940-780/ ھاتف :780-484-1124

 www.whol.ca



تنظیم النسل :
من المھم أن نفھم أن الخصوبة تستأنف على الفور. إذا كنت ترید أن تبدأ تحدید النسل :

اللولب: یمكن إدخالھ في وقت اإلجراء أو في أي وقت بعد العملیة بأسبوعین.
حبوب منع الحمل ، التصحیح ، نوفارینج و دیبوبروفیرا: یمكن البدء بھا على الفور ، ولكن ال تكون فعالة في الشھر األول. استخدم

الواقي الذكري .
نیكسبالنون Nexplanon: یمكن إدخالھ في وقت اإلجراء أو في أي وقت بعده .

•
•  

•




