
 

 

 مزاقبت های پس اس عمل :

 تغذیه :

 ٌی هبًٌذ هبست ، گَشت ٍ هیَُ جبتی کِ حبٍی ٍیتبهیي ث هی ثبشٌذ ثیشتز استفبدُ ًوبییذ. اس یتب حذ اهکبى اس هَاد پزٍتئ

 . خَردى غذاّبی ًفبخ ثپزّیشیذ 

 فعالیت :

 .ثِ هذت دٍ ّفتِ اس اًجبم کبرّبی سٌگیي خَدداری کٌیذ 

  ثِ ػلت پبرگی آپبًذیسیت . در هَاردی کِ  هی تَاًیذ ثِ فؼبلیت ّبی طجیؼی ٍ رٍسهزُ خَد اداهِ دّیذ دٍّفتِ پس اس

کال هحذٍدیت تزی اًجبم گزفتِ است سهبى شزٍع فؼبلیت ّبی طجیؼی ٍ رٍسهزُ کوی ثِ تؼَیق هی افتذ ٍلی  ػول ٍسیغ

ثِ کبر رٍساًِ خَد ثبسگزدیذ ٍ پس اس هذتی ًیش ثِ شکن ذ ثب شکن ثٌذ کشی یحزکت در ایي جزاحی سیبد ًیست ٍ هی تَاً

  .  ثٌذ ًیبسی ًخَاّیذ داشت

  هَثز است .تسزیغ ثْجَدی شوب  درراُ رفتي سجک 

 داريها :

  طجق سبػت ّبی دستَر دادُ شذُ ثِ طَر دقیق هصزف ًوبییذ. دارٍّبی تجَیش شذُ تَسط پششک در هٌشل را 

 مزاقبت ها :

  پبًسوبى شوب قجل اس تزخیص اس ثیوبرستبى تؼَیض خَاّذ شذ. ایي پبًسوبى را دٍ رٍس ثؼذ اس ػول ثزداریذ ٍ اگز تزشحی

  . ٍجَد ًذاشتِ ثبشذ پس اس آى دیگز ًیبس ثِ پبًسوبى ًذاریذ

  ثزٍیذ.ثِ حوبم  یذًذاشتِ ثبشذ ، دٍ رٍس ثؼذ اس ػول هی تَاًدر صَرتی کِ هحل سخن تزشح 

  جْت کشیذى ثخیِ ّب ثِ هطت پششک هزاجؼِ ًوبییذ . ثستِ ثِ ًظز پششک پس اس ّفت الی دُ رٍس 

 : عالئم هشذار 

  یب ٍجَد تت ، تٌگی ًفس ثِ پششک خَد  هشبّذُ ّزگًَِ تغییز در هحل ػول جزاحی هبًٌذ قزهشی ، تَرم ٍ التْبة در صَرت

.  هوکي است دچبر احتجبس ادراری شَیذ کِ ثب کیسِ آة گزم ثْجَد هی یبثذ در غیز ایي صَرت ثبیستی  سٍدتز هزاجؼِ ًوبییذ

ذ اس جزاحی ػَد ًخَاّذ داشت در صَرت ثزٍس دردّبی جذیذ ثؼذ اس ػول جزاحی آپبًذیس ثؼ .  سًَذاص هَقت اًجبم گیزد

  ثبیستی ثِ پششک هزاجؼِ ًوبییذ.
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