کد سندPAM-CC-43 :

فعالیت برای بزرگساالن :
برای بهبودی به خودتان زمان بدهید .شما به تدریج فعالیت
طبیعی خودتان را ادامه دهیـد ماندـد رار رفتـرا رانددگـی
کردن و فعالیت جدسی و  ...اما در دو هفتـه اول از اناـام
کارهای سدگیر پرهیز نمایید
اگر از داروهای مسکر مخدر(و خواب آور) استفادر میکدیدا
از رانددگی پرهیز نمایید.
اجسام بیشر از پدج کیلوگرم را بلدد نکدید ( برای  4الـی 6
هفته یا زمانی که پزشک معالاتان به شما اجازر دهد)
اگر امکانش وجود دارد از فعالیت هایی که باعث ایااد درد
یا فشار در ناحیه جراحی می شودا خودداری نمایید
قبل از شروع ورزش یا فعالیت های سـدگیرا بـا پزشـک
معالج خود هماهدگ نمایید.
فعالیت برای کودکان:
کودکان نوپا یا بزرگتر زمانی که احـسا خـستگی کددـدا
دست از فعالیت می کشدد .زمانی که خسته بـه نرـر مـی
رسددا به آنها فشار نیاورید
زمان بازگشت به مدرسه یا سایر فعالیت ها و مهد کودک را
از پزشک معالج سوال نمایید( .ممکر است  2الی  /هفتـه
طول بکشد)
مراقبت نمایید تا کودک حیر بازی ضربه نخورد .
پیگیری

چه زمانی با پزشک معالج مشورت کنیم؟


درد شدید



مشکل در ادار کردن



سختی در نفس کشیدن



خونریزی زیاد از محل جراحی



لرز یا تب باالی  /3/3درجه سانتی گراد



گرما و قرمزی زیـاد در ناحیه برش جراحی



درد و ورم بیضه ها که در حال بدترشدن باشد

باسمه تعالی

شماره ویرایش1 :
تاریخ بازنگری00/19/91:

آموزش به بیمار

فتـق

منبع:
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

زمان مراجعه بعدی را از پزشک معالاتان سوال نمایید.
(معموال حدود دو هفته بعد از جراحی می باشد)

بیمارستان خاتم االنبیاء تایباد

واحد آموزش
5
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1

هرنی اینگوئینال (هـرنی)

بعد از چدد هفته می توانید به فعالیـت عـادی گذشـته بـاز

شــما تحــت جراحــی ترمیمــی هرنــی ایدگو یدــال

گردید.

(پیشرفتگی و خروج احشاء شکمی به بـیرون از بـدن)

مردان ممکر است ورم و درد در بیضه ها داشته باشدد.

قرار گرفته اید.

در کشاله ران یا محدودر بیضه هـا ممکـر اسـت کبـودی

شما ممکر است در همان روز جراحی مرخص شوید یا

مشاهدر نمایید.

یک الی دو روز در بیمارستان بمانید .ایر به نوع عملی

در چدد روز اول ممکر است برای ادرار کردن کمی اذیـت

که برایتان اناام می پذیردا بستگی دارد.

شوید.

غذاهای پرفیبر استفادر نمایید و مقدار زیادی آب بدوشید.

زیاد کدید.

ایر اتفاق افتاد از ماست و دوغ استفادر نمایید و اگر بهتر
نشدیدا حتماً به پزشک معالاتان اطالع دهید.

بعد از عمل جراحی:

اگر بخیه وجود داشته باشد در ویزیت بعد از عمل پزشک

(با توجه به دستور پزشک معالج)

معالاتان آن را خواهد کشید و در صورت جـذبی بـودن

داروهای مسکر دادر شدر را طبق دستور پزشک یا پرسـتار

بخیه هاا خود به خود جذب خواهدد شد.

استفادر نمایید.

محل جراحی با پانسمان پوشیدر خواهد شد.

در روزهای اول می توانید از کمپر

ممکر است بعد از عمل جراحی مخصوصاً زمان حرکـت

 22دقیقه جهت کاهش درد و ورم استفادر کدید .یخ را بیر

کردنا درد داشته باشید که ایر طبیعی می باشد.

یک حوله بپیچیـد و هیـم موقـس مـستقیم ًا روی پوسـت

احسا

اگر یبوست شما بهبود پیدا نکرد میزان غذاهای پرفیبر را

آنتی بیوتیک ها می تواندد باعث ایااد اسهال شوند .اگر

در خانه مطمئر شوید که  2الی  /روز استراحت می نمایید.

خستگی بعد از جراحی بعد از چدد هفته از بیـر

رژیم غذایی
داروهای مـسکر ممکـر اسـت باعـث یبوسـت شـود.

یخ به مدت  51الـی

نگذارید.

خواهد رفت.
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