نصائح من أجل تهيئة البشرة
قبل إجراء العملية الجراحية

سيدتي ،سيدي،
ســتقومون قريبــا بإجــراء عمليــة جراحيــة
باملستشــفى الجامعــي الدولــي الشــيخ
خليفــة بالــدار البيضــاء.
هنــاك قواعــد خاصــة بالنظافــة ال يجــب
إغفالهــا مــن أجــل التقليــل مــن مخاطــر
اإلصابــة بمضاعفــات مــا بعــد العمليــة.
تعاونكــم ضــروري بالنســبة لنــا .لهــذا
الغــرض ،قمنــا بإنجــاز هــذا الكتيــب ،الــذي
ندعوكــم لقراءتــه بتمعــن ،مــن أجــل
مســاعدتكم علــى تهييــئ أنفســكم قبــل
إجــراء العمليــة.
نتمنــى لكــم إقامــة طيبــة والشــفاء
العاجــل.
سالمتكم هي أولويتنا!

تحضيرات ما قبل العملية
الجراحية

تتواجد امليكروبات بشكل طبيعي ببشرتنا ،ما
يمكن أن يتسبب في تأخر شفاء بعض الجروح
بل وحتى ظهور بعض التعفنات .من أجل
وقاية أنفسكم من هذه املخاطر ،من الضروري
القيام بمجموعة من التحضيرات قبل إجراء
العملية.
تشمل تحضيرات ما قبل الجراحة:
االغتسال مرتين في املنزل:

• يوم قبل إجراء العملية
• صباح إجراء العملية :دون غسل الشعر
• يجب االغتسال باستعمال صابون مطهر
كالبيتادين مثال ،وهو متوفر بكل الصيدليات.
نظافة الفم:
تنظيف األسنان أو طقم األسنان بشكل كامل.
حلق املنطقة التي ستخضع للعملية حسب
تعليمات الطبيب:

يجب استعمال آلة الحالقة أو كريم مزيل للشعر
(حسب التعليمات املتواجدة بدليل االستعمال).
يمنع استعمال شفرة الحالقة بسبب خطورة
اإلصابة بجروح يمكن أن تكون سببا في دخول
امليكروبات إلى الجسم.

نظافة األظافر:
ينبغي أن تكون األظافر قصيرة ونظيفة.

كيفية القيام بحمام ما قبل
الجراحة

ننصحكم باستخدام صابون معقم
كالبيتادين مثال.
• قوموا بتبليل رأسكم وشعركم وبقية جسدكم.

• ابدأوا بوضع الشامبو والصابون املعقم.

• قوموا بغسل جسدكم بالكامل من األعلى إلى
األسفل مع التأكيد على املناطق التالية :محيط
األنف ومحيط األذن ،اإلبطين ،وتحت الثديين،
أظافر اليدين ،السرة ،منطقة الجهاز التناسلي

واملؤخرة ،القدمين (األظافر وما بين األصابع).

• قوموا بشطف الشعر والرأس والجسد جيدا.
• ضعوا كمية أخرى من الصابون مع التأكيد على
نفس املناطق.
• اشطفوا جيدا.
• قوموا بتجفيف كل املناطق باستخدام منشفة
نظيفة.

ال تضعوا أي كريمة أو زيت مرطب،
أو عطر ،أو مزيل للعرق .يمكن لهذه
املنتوجات أن تتسبب في تهيج
الجلد ،وبالتالي ستصعب عملية
التطهير بقاعة العملية.

في كل مرحلة من االغتسال ،قوموا
بالفرك جيدا حتى يتحول لون
الصابون من البني إلى األبيض.
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