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DISCHARGE INSTRUCTIONS POST PEDIATRIC SURGERY 

جرإء  ثؼواميت نومرىض  معوَة كوب مفتوح )أ ظفال(بؼد إ 

خبارك بلرإر خروج إبنم من إملستشف غٍززيت غند خروج ظفكل من إملستشفى ًمت تزوًدك  من كبل إل ظباء غند إملرور إمطبايح. ىإل م سُمت إ 

 ابل يت:

 موخص إخلروج (1

 حيتاهجا إمعفل بؼد إمؼموَةإمؼالجات إميت  (2

ة َ ًلوم إمعبُب برشح ه  (3  فِة ثناول إل دًو

ذإ إل خرىإمتخططات مع  أ ًضاً مع ظبُب إملوب و  غَادة غعائم موػدإ  نام ًمت  (4 ظ ذكل. إ   إحتاج إملًر
 

 : إمؼناًة ابجلرح 

بلاء (1  هظَفو بو إحملَعو إملنعلة و إجلرح ػىل إل 

 حتممي ظفكل ابس تخدإم ماء هظَف و ضابون  أ نميكن  (2

 جتنيب مغر إمعفل ابملاء ملدة أ س بوػني من إخلروج (3

زإةلجتنيب  (4  إمندبة إجلرإحِة ل ن ذكل ٌسبب هتَجا و إههتاابت يف إجلرح. إ 

 .خروج سائل من إجلرح أ وثورم يف منعلة إجلرإحة  أ وجيب مرإجؼة إمعبُب غند وجود إمحرإر  (5

إخلروج من  بؼد مفرتة وجزية إلآلمٌس متر إل مل مؼدة أ سابَع بؼد إمؼموَة إجلرإحِة خيف ثدرجيَا و ػادة ما ًطف إل ظباء مسكنات  (6

 .إملستشفى

زإةل. (7 ىل إ    ميكن مالحظة وجود خِوط جرإحِة يف ماكن فتحات إل انبُب، وس تخدم خِوط كابةل مالمتطاص و ل حتتاج إ 
 

 ممارسة إمنشاط إمبدين : 

شجع ابمنشاط إمعبَؼي حسب كدرثو. مكن ًتجنب إمرايضات إميت ثتعوب إمتحام بدين و كِادة إدلرإجات ملدة  (1  4ٌسمح نوعفل ٌو

 أ شير من إخلروج.

 من إخلروج. أ سابَع 3ٌسمح نوعفل ابمؼودة نومدرسة بؼد  (2
 

 :إمرجاء رسػة مرإجؼة إمعبُب غند 

 من إجلرح(ظيور ػالمات إههتاب يف إجلرح )ثورم أ و خروج سائل  (1

 ضؼف إمرضاػة و إمتؼرق بكرثة غند إمرضاع. (2

 إنوون إزركاق (3

 إمبعن أ و إموجو إهتفاخ (4

 يف درجة إحلرإرة إرثفاع (5

 أ خذ جرػة زإئدة من إدلوإء (6

الت:  8122328888رمق خدمات إملوب ابملستشفى إمؼسكري :  (7  54281/54282/54283حتًو
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  :إمتعؼاميت 

 إجلدول بؼد شير من إخلروج.ًبدأ  إمعفل يف أ خذ إمتعؼاميت حسب 
 

 : إخلتان 
ذإ ٌس تحسن ثأ خري إخلتان ملدة شيٍرن بؼد معوَة إملوب و خبار إمعبُب بذكل كبل  أ واكن ظفكل ًأ خذ ػالج إمس َوةل  إ  إل سرٍبن فِجب إ 

 إخلتان.
 

  ىلإمسفر  خارج مدًنة جدة: إ 

ق إمعيب غن  وسفر خارج مدًنة جدة.ن  إموكت إملناسب إمرجاء سؤإل إمفًر
 

 :إمسفر نوخارج 

ة اكفِة  أ نميكن نوعفل إمسفر نوخارج و ًلرر ذكل ظبُب غند إمزايرة إل وىل بؼد إخلروج. ػىل  ٍكون مؼو ثلٍرر ظيب مفطل ومكَة أ دًو

ىلٍكون إمسفر  أ نملدة إمسفر و  إذإ اكن إمسفر نوس َاحة فِفضل جتنب إمسفر يف شدة إمطَف و  .إل ظفالبدل ثتوفر فِو خدمات كوب  إ 

 إمسفر نوبدإن إحلارة.

 :إمتغذًة  
 إمتغذًة كبل إخلروج. أ خطايئظفكل ًتناول إمغذإء إملناسب مؼمره و ابممكَة إماكفِة نومنو. ميكنم إستشارة  أ نثأ ندي من 

 

 إمتغريإت إمسووهَة:  
  خالل شيٍرن من إمؼموَة. ًتحسن ىذإ الاضعرإب ثتدرجياً كد ثالحظني ثغري يف سووك إمعفل خاضة إضعرإب إمنوم. 

 

 :ة  إل دًو

ة يف ماكن بدرجة حرإرة مؼتدةل إمربودة و بؼَد غن إمضوء وغن متناول إل ظفال (1   .ختزن إل دًو

 ثأ ندي من إجلرػة و مؼدل أ خذ إدلوإء كبل إخلروج. (2

ػادةدكِلة من أ خذ إجلرػة ٍرىج  15ذإ ثلِأ  ظفكل إدلوإء كبل إ   (3  .أ خرىخذ إجلرػة مرة أ   إ 

ذإ (4 غعاءوسُيت  إ  ذإ أ ماهل غند ثذهرىا مبارشة.  أ غعهياظفكل إجلرػة يف موػدىا  إ  حان موػد إجلرػة إمتامَة فِؼعي جرػة وإحدة  إ 

 فلط.

ة يف ىاثفمك. الاحتفاظ. نام ميكنم ميكنم إس تخدإم إملؤكت يف ىاثفم إحملمول متذهر إجلرػات (5  بطورة مل دًو

ة مؼمك غند لك زايرة.إ  إمرجاء  (6  حضار إل دًو
 

 :رػاًة إل س نان، وإجلرإحة، وغريىا من إل جرإءإت  

جرإءإت. إسأ يل  حتديث ىل ظبُب أ مرإض إملوب إخلاص بعفكل كبل خضوع ظفكل ل ي ػالج مل س نان، وإجلرإحة، أ و غريىا من إل  إ 

ىل إختاذ أ ي إحتَاظات خاضة كبل ىذه إل جرإءإت. ذإ اكن ظفكل حيتاج إ    إمعبُب إ 

جرإءإت، ثأ ندي من أ ن مماريس إمرػاًة إمطحَة مه ػىل ػمل بأ ن ظف ل يكبل خضوع ظفكل   كل كد خضع جلرإحة يف إملوب.إ 


