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 واحد آموزش سالمت

 شهریار(ع)بيمارستان امام سجاد

 مراقبت بعد از عمل

پس از عمل و به هوش آمدن به شما داروهاي مسکن و آنتی 

یکی از   . بيوتيک طبق دستور پزشک معالج داده خواهد شد

عوامل موثر در تسریع بهبودي شما بعد از عمل راه رفتتتن   

 .می باشد که باید مرتباٌ آنرا انجام دهيد

در صوررت مشاهده هر گونه حساسيت به داروهاي مصرفی 

تهوع استفراغ جوش هاي جلدي و قرمزي پوست بته  :  مثل 

 . پزشک خود اطالع دهيد 

 توصيه هاي الزم در زمان ترخيص

پانسمان ناحيه عمل قبل از ترخيص از بيمارستان تعویض   -

 .شده و ناحيه عمل توسط پزشک و پرستار کنترل می شود

ساعت حمام نرفته سپس پانسمان ناحتيته    84درمنزل تا   -

از این پس ناحيه عمل نياز . عمل را برداشته و به حمام بروید

به پانسمان ندارد مگر اینکه پزشک معالج شما دستور داده   

یک هفته بعد از عمل جراحی براي کشيدن بخيه هاي . باشد

ناحيه عمل به بيمارستان یا پزشک معالج خود متراجتعته      

 .ناحيه عمل را خشک نگه دارید. نمائيد

به مدت دو هفته از انجام کارهاي سنتگتيتن ختودداري         -

پس از این مدت می توانيد به فعاليت هاي طبيعی و   . نمائيد 

 .روزمره خود ادامه دهيد

در صورت مشاهده هرگونه تغيير در محل عمتل جتراحتی      

مانند قرمزي،تورم والتهاب ،تب فورا به پزشک معالج ختود    

 .مراجعه نمایيد

 

 .از دستکاري محل عمل خودداري کنيد

ك هفته بعد از ترخيص جهت پيگيري و کشيدن بخيه هتا    

 . نزد پزشک مراجعه کنيد 

رژیم غذایی شما پس از ترخيص معمولی می باشد ولی باید 

تا حد امکان از مواد پروتئينی مانند شير، ماست،گوشت و   

بيشتري می باشد استفاده  C ميوه جاتی که حاوي ویتامين

از سبزیجتات  .  کرده و از خوردن غذاهاي نفاخ پرهيز نمائيد

 .فراوان مصرف کنيد 

 .جهت بهبود زخم از ميوه ي آناناس استفاده کنيد 

 

 

 

 

 

 

 

 


