
 

نجاح الجراحة ال يتوقف عند إجرائها فحسب، بل إن اهتمام المريض بصحته بعد إجراء العملية عامل 

وإتباع تعليمات  العملية الجراحيةااللتزام بإرشادات ما بعد  المريض لذلك علىقوى في الشفاء ، 

  .علما ً بأن لكل جراحة نصائح طبية خاصة بها، على أفضل وجه الشفاء إلتمام الطبيب

  للوقاية من التجلطات الوريدية المشي بعد العملية الجراحية يجب على المريض 

، ويكون ذلك بمساعدة الممرضات أو مرات في اليوم قدر المستطاع  4-3بمعدل

خطوات المشي األولى مع ضرورة الحفاظ على أنبوب تصريف   المرافق خاصة خالل

 .ب أو وضعه في كيس بحمله عن طريق الحامل المرفق مع األنبو السوائل

  إذا كان المريض عاجًزا عن مغادرة السرير فعليه أن يحرك رجليه و هو في السرير كما
لو كان يقود دراجة هوائية أو ثني الكاحلين و بسطهما،ويفضل القيام بهذه التمارين 

 . ساعة/مرة  01-01

  األلم يمكنه أن يقي إذا كان المريض عاجًزا عن تحريك رجليه بسبب الضعف أو الشلل أو

  .نفسه بارتداء جوارب ضاغطة لألرجل أو عن طريق أجهزة الضغط الخاصة بالقدمين

  سُيعطى المريض بعض التعليمات بخصوص ما يمكن  تناوله من الطعام، وكيف يمكنه أن

يتدرج من شرب رشفات من الماء ثم الغذاء السائل إلى أكل الغذاء الصُّلب،وعليه أن يتَّبع 

 .لتعليمات حتَّى يتعافى جهازه الهضمي كامالً من تأثير الجراحة والتخديرهذه ا

 إذا  بعد العملية الجراحيةللتخلص من أثار التخدير قياس التنفس قد يصف الطبيب جهاز م

 .دعت الحاجة

  يمكن للمريض أثناء فترة التنويم أن يطلَب من الممر ِّضة أدوية مسكنة لتخفيف األلم عند

 .اللزوم

 ف  الطبيب أدوية مسيلة للدم بعد العملية لمنع تشكل الجلطات الوريديةقد يص. 

  سيشرح الطبيب للمريض األدوية التي يتوجب عليه تناولها بعد الخروج من المستشفى

 .والتي غالبا تتضمن مسكنات األلم والمضادات الحيوية وأدوية السيولة والملينات

  األدوية والمواعيد قبل مغادرة المستشفىعلى المريض التأكد من الحصول على كافه. 

 من األفضل للمريض أن يتجنب قيادة السيارة في األيام األولى بعد العملية الجراحية. 

 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة الدفاع

 رئاسة هيئة األركان العامة

 اإلدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة
 مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة

 قسم التثقيف الصحي

 

 إرشادات بعد العملية الجراحية
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 : المتابعة والمواعيد

الزيارة األولى بعد العملية مهمة جًدا للتأكد من سالمة الجرح فينبغي االلتزام بالحضور في 

 .المحددالموعد 

 :يجب على المريض مراجعه الطبيب عند مالحظة أي من العالمات التالية 

  الحمى. 

 خروج إفرازات من الجرح. 

  نزيف. 

 رائحة كريهة من الجرح. 

 احمرار. 

  تورم. 

  ألم وتورم في الساق.  

 ألم في الصدر.  

 
 

 

 

 

إن المعلومات في هذه النشرة الطبية مخصصة 
 للتثقيف فقط و ال تغني عن استشارة الطبيب
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