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العناية بمنطقة العجان
حافظي على نظافة منطقة العجان لمنع إصابتھا بالتلوث أو انبعاث رائحة كريھة منھا ،وھو ما يسمى
بالعناية بمنطقة العجان .سوف يتم منحك زجاجة بالستيكية لمآلھا بالمياه الدافئة .وفى كل مرة
تستخدمين فيھا المرحاض ،استخدمي الزجاجة البالستيكية لسكب الماء الدافئ على منطقة العجان.
دعيھا تجف في الھواء أو اربتي عليھا بلطف باستخدام ورق المرحاض .يجب تغيير الفوطة الصحية
في كل مرة تستخدمين فيھا المرحاض .مع الحرص على غسيل يديك بالماء والصابون.

مغادرة المستشفى والعودة إلى المنزل
سوف تساعدك الممرضة على إعداد أغراضك للعودة إلى المنزل مع طفلك ،كما سيتم منحك ما يلزم
من معلومات حول كيفية االعتناء بنفسك وبطفلك.
قد تشمل العناية بك ما يلي:
تقليل عدد مرات صعود الدرج يوميا.
عدم حمل شيء أثقل من طفلك.
الحصول على مساعدة في تأدية األعمال المنزلية لمدة أسبوعين على األقل.
عدم قيادة السيارة لمدة أسبوعين على األقل.
عدم إقامة عالقة جنسية حتى يوافق طبيبك على ذلك .ناقشي مع طبيبك وسيلة لتنظيم األسرة،
حيث أن الرضاعة ال تمنع حدوث الحمل.
عدم العودة إلى العمل حتى يوافق طبيبك على ذلك.
اتصلي بطبيبك على الفور إذا كنت تعانين من أي األعراض التالية:
ارتفاع درجة الحرارة لما يزيد عن  4،100درجة فھرنھايت أو  38درجة مئوية.
إشارات بتلوث الثدي مثل ارتفاع درجة الحرارة أو الضعف أو االحمرار أو وجود منطقة صلبة
وساخنة به ،سواء كان ذلك في الثديين أو في أحداھما.
نزيف مھبلي شديد ينتج عنه امتالء الفوطة الصحية خالل ساعة واحدة أو ساعتين متواصلتين أو
وجود كتل دموية متجلطة كبيرة.
نزيف مھبلي يتغير لونه إلى األحمر الساطع بعد أن خفت حدة اللون وتغيرت من اللون الوردي
إلى البني أو الفاتح.

وجود إفرازات مھبلية كريھة الرائحة  -اإلفرازات الطبيعية تكون رائحتھا شبيھة برائحة الحيض
الشھري.
مواجھة صعوبة في التبول ،متضمنة مشاكل في بدء التبول أو الشعور بحرقان أو ألم.
عدم وجود حركة في األمعاء لمدة ثالثة أيام.
وجود بقعة ساخنة حمراء في الساق أو ألم أسفل الساق.

ألم حاد أو متواصل أو شد عضلي.
الشعور بصداع أو عدم وضوح الرؤية أو مشاھدة بقع مستمرة أمام العين.
الشعور بالحزن الشديد أو الرغبة في إيذاء نفسك أو طفلك.
اتصلي بطبيبك في األيام القليلة األولى بعد عودتك إلى المنزل لتحديد موعد زيارات المتابعة خالل فترة
اوح ما بين  4إلى  6أسابيع .تحدثي إلى طبيبك أو ممرضتك إذا كان لديك أية أسئلة أو استفسارات.
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