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تغيـّر في �حساسك بالجزء �ألسفل من جسمك

�فيك ��تصلي بالمستشفى �)� كنت تشعرين بأ� تغيير�� في 
0/ ساقيك، مثًال:

ضعف   •
خـد�  •

�حسا� كوخز �ألبـر.  •
�جو�� في  ��أل�جح *( يتم �كتشا% �لمشكال� خال

�لمستشفى، �< نا��ً� ما تظهر �ألعر�6 في �قت الحق *, 
خال� فترL *قصاها ستة *سابيع.

0�قا5 �لهاتف لإلتصا1
 the Women’s خدمة �لتحّكم باأللم �لحاّ� في مستشفى �لنساء

Q.T 4 حتى V 8 الثنين �لجمعة�
�قم �لهاتف 2389 8345 

�<� لم يجب *حد على مكالمتك �تركي �سالة صوتية على 
�لمجيب �آللي لدينا، ��<� لم يتصل *حد بك خال� *�بع ساعا� 

��لخاV بأ�قا�  xنرجو *( تتصلي بالرقم �لمذكو� *�نا
.{��خا�| �لد

��طلبي �لتحد{ �لى  2000 8345  {���قا� خا�| �لد*
طبيب �لتخدير �لمسّجل �لموجو� 

.(Anaesthetic Registrar) عند �لطلب

ُيحتمل *( يؤ�, �لتخدير (�لبنج) �لموضعي �لى مضاعفا� 
علمًا �( حد�ثها نا�� جدً�. �عمومًا باإلمكا( تجّنب �لمشكال� 
�لخطيرL عندما يتم �كتشافها في مرحلة مبكِّرL. فإ<� عانيت من 
*ّ, من �ألعر�6 �لمذكو�L *�ناx يجب *( تتصلي بالمستشفى 

بأسر� �قت ممكن:
.xتجدين *�قا} �لهاتف مدَ�جة *�نا

صد�6
�تصلي بالمستشفى �)�:

كا( �لصد�� يمنعـك من �إلعتنـاء بنفسك  •
 �ال يخّف �لصد�� حتى لو *خذ� قسطًا من �لر�حة *  •
شربت �لسو�ئل *� تنا�لت مسكـِّنا� خفيفة لأللم مثل 

��لبا��سيتامو
كا( �لصد�� يز��� سوءً� عندما تجلسين *� تقفيـن �لكنه   •

يصبح *خّف عندما تستلقين
تصاحب �لصد�� *عر�6 *خر� مثل تشنـّج في �لرقبة   •

� تغيير�� في قد�تك على �لسمع (مثل سما� �نين *
في �أل<نين *� تشعرين بإنه هنا� �نسد��) *� مشكال� 

في عينيـك.

0لـم في �لظهر 
�تصلي بالمستشفى �)� كنت تشعرين بألم في ظهر> في �لمكا( 

�لذ, *جريت لك فيه حقنة فو� �لجافية *� �لحقنة في �لعامو� 
�لفقر,، خصوصًا في �لحاال� �لتالية:

�<� كا( �أللم جديدً� �يشتد سوءً� (مثًال: �<� كا( �أللم   •
ينتقل �لى *على �لعامو� �لفقر, *� �لى �ألسفل نحو 

�لر�فين ��لساقين)
 Lقد تشعرين بالحر��) Tكا( �أللم ناجمًا عن �لتها �>�  •

� يمكن *( يكو( مكا( �لحقنة *حمر �للو(، �*حيانًا ينّز *
� يرشح)*

�<� كا( �أللم مصحوبًا بالحمى *� �لشعو� بالبر�   •
.Lلقشعرير��

�لعو�L �لى �لمنز� بعد تلقي حقنة �لتخدير فو� �لجافية 
(spinal) ,حقنة تخديـر �لعامو� �لفقـر �* (epidural)
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