
 بعد اس جزاحی لوسه: مزاقبت ها و تغذیه

 ثیوبر ػشیش:

ثب سالم ٍ ضوي آرسٍی سالهتی ٍ ثْجَدی ّز چِ سزیؼتز ضوب ، هطبلجی کِ پیص رٍ داریذ ثب ّذف آضٌبیی 

ثیطتز ضوب ثب هزاقجت ّبی پس اس ػول جزاحی لَسُ تْیِ ضذُ است. تَجِ فزهبییذ کِ ظزف چٌذ رٍس آیٌذُ 

 ًکبت سیز هی تَاًیذ دٍراى ًقبّت پس اس ػول را ثب سَْلت ثیطتزی سپزی کٌیذ: ثب ثکبرگیزی دستَرات ٍ

 احتوبل ػَارض پس اس ػول ٍ ػَارض ثیَْضی را ثیطتز هی کٌذ، ثٌبثزایي  ، ٍجَد سزهب خَردگی

 ٌّگبم ثستزی ضذى هطوئي ضَیذ کِ سزهبخَردگی ًذاریذ.

 طجیؼی است ٍ خَد ثِ خَد ثْجَد  پس اس جزاحی درد هحل ػول، گلَدرد، گَش درد ٍ تغییز صذا

 خَاّذ یبفت.

  هی ثبضذ کِ ضوب ثبیذ ثب هطبّذُ کَچکتزیي ػالئوی اس « خونریزی»تٌْب ػبرضِ هْن پس اس ػول

خًَزیشی ثِ ثیوبرستبى هزاجؼِ ًوبییذ یب ثِ پشضک خَد اطالع دّیذ؛ هزاقت ثبضیذ کِ خطز 

 ت.هبُ پس اس ػول ًیش ٍجَد خَاّذ داض 1خًَزیشی حتی تب 

 .پس اس ػول، سزتبى هَقغ خَاة ثبیذ ثبال ثبضذ؛ اس دٍ ثبلص استفبدُ کٌیذ 

  خَردى هبیؼبت خٌک ٍ ثلغ آة دّبى اس سفت ضذى ػضالت حلق جلَگیزی ٍ ثِ کبّص درد ضوب

کوک هی کٌذ. ثٌبثزایي سؼی کٌیذ اس ّوبى رٍس اٍل حتی اگز درد داریذ آة دّبى را قَرت دّیذ، 

 ِ آراهی صحجت کٌیذ.هبیؼبت خٌک ثٌَضیذ ٍ ث

  پس اس ػول ، سزفِ ضذیذ ٍ ػطسِ ضذیذ هی تَاًذ ثبػث خًَزیشی ضَد ، لذا در صَرت داضتي ایي

 ػالئن ثب پشضک خَد هطَرت کٌیذ.

 .حوبم کزدى پس اس رٍس سَم ، ثب آة ٍلزم ٍ ثِ هذت کَتبُ اضکبلی ًذارد 

 عمل:رصیم غذایی پس اس 

سبػت اٍل ثؼذ اس ػول ، آة ٍ آثویَُ خٌک ٍ ثستٌی سبدُ ثذٍى ضکالت ٍ پس اس رٍس اٍل :  42در  -1

بی خٌک ضذُ ثٌَضیذ. خَردى هبیؼبت داؽ هوٌَع هی ٍ چضیز ، سَح ، آش ، آة هزؽ ٍ آة گَضت 

 ثبضذ.

ِ ّوزاُ اس ٍیشیت پشضک ٍ در صَرت اجبسُ اٍ ، ضوب هی تَاًیذ اس ثزًج ًزم ث پس اس رٍس سَم ، ثؼذ -4

آة خَرش یب کتِ هبست ، فزًی ، حلین ، هیَُ ّبی ًزم هثل ّلَ یب هَس ، ًبى یب کیک یب ثیسکَیت 

 ًزم ضذُ در چبی یب ضیز استفبدُ کٌیذ.



 تب یک هبُ پزّیش کٌیذ :رصین غذایی ضوب ػبدی خَاّذ ضذ ٍلی اس خَردى غذاّبی سیز  ،س اس ّفتِ اٍلپ -3

 

 

 

 

 را کَچک ثزداریذ ٍ آى را خَة ثجَیذ.ٌّگبم خَردى غذاّبی جبهذ لقوِ ّب  -2
 

 دستورات دارویی پس اس عمل :

 سیلیي تب یک ّفتِ  ضزثت آهَکسی -1

 ضزثت یب ضیبف استبهیٌَفي تب سهبًی کِ درد داریذ. -4

 ضزٍع ضَد.  "هذتی پس اس ػول هجذدا ، در ثیوبراى آلزصیک ، دارٍّبی ضذ آلزصی ثبیذ ثب ًظز پشضک -3

 ویشیت های پس اس عمل :

 س اس ػولپرٍس اٍل  3ٍیشیت اٍل طی  -1

 رٍس پس اس ػول 11یک ّفتِ تب  "ٍیشیت دٍم حذٍدا -4

 در صَرت داضتي ػالئن آلزصی یک هبُ ثؼذ اس ػول ًیش ٍیشیت السم است. -3

 

 ثب آرسٍی ثْجَدی ضوب  

 

 جزاح ٍ هتخصص گَش ٍ حلق ٍ ثیٌی –دکتز ضیبء   

 

 33110817 – 013تلفي توبس :   
 

 35309559090اٍرصاًسی : جْت هَارد   

 

سفت ، ًبى ثزثزی ٍ سٌگک ثزضتِ ٍ ًبى سَخبری ، تِ دیگ ،  غذاّبی سفت ٍ خطک هثل گَضت

خَرش فسٌجبى ، چیپس ، پفک ، تٌقالت ٍ ضکالت ، گزدٍ ، ادٍیِ جبت تٌذ ، هیَُ ّبیی هثل کیَی ، 

 فَدّب اًجیز ، خزثشُ ، اًگَر ٍ پزتقبل ٍ غذاّبی داؽ ، غذاّبی تٌذ ، تزش ٍ فست


