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 نصائح للمنزل

 

Maag Darm Leverziekten (MDL) 
 

Adviezen na een onderzoek met sedatie - 
Arabisch 
 

 
  

 
 ما بعد الفحص تحت التهدئة

 أجري لك فحص حيث تم استخدام أدوية للتهدئة. ويمكن أن يكون لها أعراض جانبية. ال تزال المواد سارية المفعول بعد ذهابك إلى المنزل.

 من المهم في يوم الفحص أن
 الدراجة الهوائية( بسبب المفعول الالحق لألدوية.\ال تشترك في المرور )قيادة السيارة 

 .ال تتحكم بآالت خطرة بشكل محتمل 

 .)ال تتخذ قرارات مهمة مثل توقيع عقود كاتب عدل بسبب إمكانية حدوث فقدان ذاكرة )مؤقت 

  تعلم بأنك تتعرض لخطورة إضافية للسقوط مما يمكن أن يسبب كسورا. وذلك خاصة في حالة تناولك ألدوية

 أخرى يمكن أن تسبب النعاس مثل المهدئات.

 الكحول أو المخدرات. ال تستخدم 

 .تحذر في استخدام األدوية المهدئة والمنومة 

 األكل بعد الفحص
 .يسمح لك بأكل كل شيء من جديد بعد الفحص. ابدأ بكميات قليلة 

  شرب مشروبات صافية فقط حتى تاريخ  
 ثم البدء بتناول غذاء سهل الهضم. إذا شعرت أن وضعك جيد، يمكنك األكل بشكل طبيعي من جديد.

 األدوية المخففة للدم 
  )يسمح لك بالبدء من جديد منذ )تاريخ  

 بأدويتك المخففة للدم.

 .التناول بحسب جدول خدمة الخثار 

 .االستمرار بتناول مخففات الدم؛ لم يتم إيقافها قبل الفحص 
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 النقاط التي يجب االلتفات إليها بعد الفحص

 

 األلم بعد الفحص
 ملغم. وذلك كاف غالبا كمهدئ لأللم. 500إذا شعرت بألم )البطن( بعد الفحص، يمكنك تناول حبتين من باراسيتامول 

 استخدام المادة اللونية الزرقاء 
البراز ملونا باللون األزرق في الساعات األولى بعد الفحص \يمكن بسبب ذلك أن يكون البولتم استخدام مادة لونية زرقاء أثناء فحصك. 

 ساعة(. ال يؤدي ذلك إلى ضرر. 48حتى  24)

 استخدام المشبك 
 تم أثناء الفحص وضع مشبك أو أكثر لديك. وسوف تسقط تلقائيا بعد مرور فترة ويمكن رؤيتها في الغائط.

 موعد المراجعة

 ................. :لديك موعد )هاتفي( في 

 الطبيب المعالج الخاص بك\تتصل بطبيب العائلة 

 .أنظر الرسالة الممنوحة من أجل الموعد الجديد 

 يناقش الطبيب الطالب للبحث أثناء موعدك األول التالي في العيادة الخارجية أو لدى طبيب العائلة الخاص بك نتيجة الفحص معك.

 عمله عند حصول مشاكل؟ما الذي يجب 

إذا حدثت لك مشاكل مثل ازدياد ألم البطن أو النزيف أو الحمى الشديدة، أو إن لم تثق بحصول أمور ما أو كانت لديك أسئلة أخرى متعلقة 

 بالفحص، اتصل بال تردد بالمستشفى. اذكر عند ذلك أي فحص أجري لك لكي يتم اتخاذ اإلجراء الصحيح.

 0773205132أثناء ساعات العمل 
 )مساعدة الحاالت الطارئة( 0773205810خارج ساعات العمل 
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VieCuri Medisch Centrum  
 

Locatie Venlo  
Tegelseweg 210 
5912 BL Venlo 
(077) 320 55 55 
 

Locatie Venray 
Merseloseweg 130  
5801 CE Venray  
 (0478) 52 22 22 
 

Meer informatie www.viecuri.nl 
 

Bekijk uw medische gegevens op www.mijnviecuri.nl 
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