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عقب الوضع ،سوف تقوم إحدى الممرضات بتفقد حالتك الصحية واإلجابة على كافة تساؤالتك.
وأثناء فتره إقامتك ،سوف تعلمك الممرضات كيفية االعتناء بنفسك وبطفلك.
التغيرات التي تطرأ على جسدك
‐ سوف تقوم ممرضة بتحسس منطقة البطن لديك لتفقد حالة الرحم أثناء فترة تواجدك في
المستشفى .إذا كان الرحم مرنا ،سوف تقوم الممرضة بحك بطنك للمساعدة على زيادة صالبة
الرحم.
‐ سوف تصابين بنزيف مھبلي لمدة تتراوح من أسبوعين إلى أربعة أسابيع .خالل األيام القليلة
األولى ،يكون النزيف مشابه لفترة الحيض الكثيفة ،كما قد تجدين بعض الكتل الدموية المتجلطة.
ومع مرور الوقت سوف يقل الدم ويتغير لونه إلى اللون القرمزي ثم إلى البني الداكن ثم إلى لون
فاتح .ال تستخدمي السدادات لوقف النزيف ،بل استخدمي الفوط الصحية.

‐ سوف يمتلئ ثدييك باللبن خالل فترة تتراوح من  3إلى  5أيام من الوضع وستشعرين بصالبتھما
وببعض من األلم .وقد يتسرب منھما اللبن أحيانا.
‐ قد تعانين من اإلمساك ويتم وصف دواء ملين أو مسھل لك.
‐ اخبري ممرضتك إذا واجھت صعوبة في التبول.

‐ اطلبي المساعدة من فريق العاملين عند خروجك من الفراش خالل األيام القليلة األولى.
اجلسي لعدة دقائق قبل أن تبدئي السير.
‐ إذا شعرت بالدوار أثناء وجودك في الحمام ،اجذبي ضوء االستدعاء الطارئد
الموجود على جدار الحمام لطلب المساعدة.

‐ قومي بالسير من ثالث إلى أربع مرات يوميا في ممرات المستشفى لمدة تتراوح ما بين
 5إلى  10دقائق.
النظام الغذائي
قد تشعرين باإلرھاق والجوع .سوف تحصلين على محاليل من )خالل وريد اليد( أو الذراع حتى
تتمكنين من الشرب جيدا ُ،وحاولي حينھا شرب الكثير من السوائل.

اسألي عما يمكنك تناوله من أدوية تخفف األلم عند حاجتك إليھا .قد ال يزيل الدواء الشعور باأللم تماما،
حاولي السيطرة على األلم حتى يمكنك االعتناء بنفسك وبطف لكنه سيجعلك تشعرين بتحسن.
لك والتحرك بنشاط وحيوية.
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