
 

 مزاقبت های پس اس عمل :

 تغذیه :

  زارای فیثز سیاز مثل میًٌ َا ، کاًَ ي... کٍ تاعث  غذاَایحثًتات ي... کمتز استفازٌ وماییس ي تیشتز اس  عَای وفاخ مثل اوًاغذااس

 . تسُیل زر اجاتت مشاج می شًز استفازٌ شًز

 فعالیت :

 رَی آٌستً اختصاص دٌیذ استزاحت کافی ضزَری است، ٌمچىیه بایذ رَساوً سماوی را بً پیادي. 

 ٌای جىسی َ مقاربت پزٌیش کىذ شخض بایذ تا چىذ ٌفتً اس فعالیت. 

  َای ذًز را زر عمل جزاحی اس زست زازٌ است، تایس تا اي مىطقی صحثت کىیس ي  یکی اس تیضٍاگز کًزک شما

 .تفُماویس کٍ چىیه مشکلی زر آیىسٌ تزای اي مشکل تشرگی ایجاز ورًاَس کزز

 داريها :

  زاريَا را زر ساعت معیه مصزف وماییس. تجًیش می شًز تستٍ تٍ ویاس، مسکه يآوتی تیًتیک تًسط پششک  

  مزاقبت ها :

  طزف آن را زر  ، پالستی تگذاریس زرز ي تًرم استفازٌ کىیس. ید را زر  اس کیسٍ ید تزای تسکیه  اس جزاحی،پس

واحیٍ استفازٌ  ريی زقیقٍ ید را 01-01َز تار  . پارچٍ ید را اس پًست جسا کىیس کزیسٌ تگذاریس ي تا یاسیة 

 تکزار کىیس. ر صًرت لشيم ایه کار را ز .کىیس تا التُاتات تٍ مزير کاَش یاتىس

 حتماً ایه واحیٍ را تا آب گزم ي صاتًن تشًییس تا تمیش شًز ي عفًوتی رخ وسَس. 

 ًجا کزدن َسایل سىگیه، اوجام حزکات َرسشی دشُار َ سَر سدن ٌىگام  تا چىذ ٌفتً پس اس جزاحی اس جاب

 .دفع مذفُع خُدداری کىیذ

 ًشُد، سیزا شایذ کشیذن بخیً در ایه واحیً دردواک  بزای ایه جزاحی استفادي می جذبٌای قابل  معمُالً اس بخی

 .ٌفتً التٍابات پس اس جزاحی در ایه واحیً رفع خُاٌىذ شذ ۴تا  ۲باشذ. پس اس گذشت 

  چىذ ٌفتً بعذ اس عمل جزاحی مجذدا معایىً ومایذ. معمُال پششک بایذ بیمار را 

 

 : عالئم هشذار 

  ذًوزیشی یا تزشح سیاز  ،لزس ، زرز عضالوی ، سززرز ي سزگیجٍ ، احساس واذًشی عمًمی  ، تة عالئمی ماوىس :زر صًرت يجًز

 سيزتز تٍ پششک مزاجعٍ وماییس.   اس محل عمل 

 بیمارستان تخصصی ي فًق تخصصی شهیذ آیت اهلل صذيقی 

 تورشن بیضهخودمراقبتی در 
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