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أنواع الخدمات المقدمة في قسم النسائية والتوليد
البولية النسائية 1.
األطباء االختصاصيين في قسم النسائية يقدمون االستشارات الطبية لجميع النساء ومن جميع
األعمار اللواتي يعانين من
مشاكل صحية في المجاري البولية والتي تؤدي إلي معاناة مستمرة بالحياة الومية
العمليات الجراحية طفيفة التدخل (التنظيرية) 2.
تفضلي باالتصال بنا إذا كنت مهتمة بأي استفسار طبي نحن نوفر لك استشارات طبية
متخصصة حول العمليات
الجراحية طفيفة التدخل (التنظيرية)
بطانة الرحم المهاجرة 3.
حوالي ثلثي المريضات المصابات ببطانة الرحم المهاجرة أصغر من  53سنة باإلضافة إلي أن
 %01منهن يكن أصغر
من عشرين سنة هذا وباإلضافة إلى أن معالجة بطانة الرحم المهاجرة تلعب دور كبير عند
النساء الغير قادرات علي
من عشرين سنة هذا وباإلضافة إلى أن معالجة بطانة الرحم المهاجرة تلعب دور كبير عند
النساء الغير قادرات علي
بطانة الرحم المهاجرة داخل الحوض
جراحة األورام النسائية 4.
نحن متخصصون بمجال جراحة األورام النسائية كما في اورام المبيض التي تشمل االستئصال
الكامل للورم واستئصال
ألعضاء المجاورة اذا اقتضت الحاجة
جناح 35
االستشارة
معلومات يومك األول في جناح 35
هنا تستلمين المعلومات الهامة عند الدخول لقسم النسائية والتوليد
فريق العمل في قسم النسائية والتوليد
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ال تقلقي عندما تجدين الغرفة مشغولة
سوف نجعل مدة انتظارك مريحة إلى حد كبير
في الغرفة سوف تحصلين على وجبة الغداء
إال إذا كان هناك فحص يتطلب إبقائك صائمة
بعد ذلك سوف تأتي الممرضة لتجري معك مقابلة الدخول لتسجيل معلوماتك وعاداتك اليومية
في الممر ومقابل غرفة الممرضات سوف تجدين عربة المشروبات للشاي والقهوة والماء
من هذه العربة تفضلي بسرور لخدمة نفسك
خالل فترة بعد الظهر ممكن أن يتم إجراء فحص آخر من قبل األخصائي أو رئيس القسم
هذا و باإلضافة لذلك سوف تجري الممرضة معك إجراءات التحضير للعملية
لضمان فترة معالجة بدون مضاعفات
أبلغي من فضلك الممرضات قبل مغادرتك الردهة
أنواع خدماتنا في قسم النسائية والتوليد
من فضلك اسألينا اذا كان هناك شئ غير واضح
رضائكم هو هدفنا

2

