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Ministry of Defence 

Medical Services Department 
KING FAHD ARMED FORCES HOSPITAL, 
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 بعد العمليت تعليماث الخزوج

صحي ألام   الجىلت الصباحُتابىً مً املسدشفى مً كبل ألاظباء عىد  دسوج بلساز سىذبرنعٍص

 :  هصودن باآلحي، عىد دسوج ظفلً مً املسدشفى 

 ملخص الخزوج : 

ت ، هما  العالجاث التي ًحخاجها العفل بعد العملُت ، ًلىم العبِب بشسح هُفُت جىاٌو ألادٍو

 مع الخذصصاث ألادسي إذا  سىععًُ
ً
حخاج املٍسض امىعد عُادة مع ظبِب الللب وأًضا

 ذلً . 

 العنايت بالجزح : 

 . إلابلاء على الجسح واملىعلت املحُعت به هؽُفت . 1

 وصابىن . خذدام ماء هؽُف اس. ًمىً أن جحمي ظفلً ب2

 . ججىبي غمس العفل باملاء ملدة أسبىعين مً الخسوج . 3

 والتهاباث في الجسح .. جج4
ً
 ىبي إشالت الىدبت الجساحُت ألن ذلً ٌسبب تهُجا

أو دسوج سائل مً  تالجساحمىعلت بحمساز أو جىزم ا. ًجب مساجعت العبِب عىد وجىد 5

 الجسح . 

 و عادة ما ًصف ألاظباء 
ً
جُا ٌسخمس ألالم لعدة أسابُع بعد العملُت الجساحُت ًذف جدٍز

 مسىىاث ألاالم لفترة وجيزة بعد الخسوج مً املسدشفى . 

 ممارست النشاط البدني : 

شجع باليشاط العبُعي حسب كدزاجه ، لىً ًخجىب أزبعت أشهس مً  ٌسمح للعفل َو

اضاث التي جخعلب الخحام بدو ي وكُادة الدزاجاث ملدة ثالثت أسابُع مً الخسوج ، الٍس

سمح للعفل بالعىدة إلى املدزست بعدها .   َو
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 الزجاء سزعت مزاجعت الطبيب عند : 

 . عىد ؼهىز عالماث التهاباث في الجسوح ) جىزم أو دسوج سائل مً الجسح ( . 1

 .  ت. ضعف السضاعت والخعسق بىثرة عىد السضاع2

 اللىن .  اشزكاق. 3

 هخفاخ البعً أو الىجه . . ا4

 زجفاع في دزجت الحسازة . . ا5

 . أدر جسعت شائدة مً الدواء .6

 التطعيماث : 

 ًبدأ العفل في أدر الخععُماث حسب الجدٌو بعد شهس مً الخسوج . 

 الختان : 

 ً  . تمً الجساحبعد شهٍس

ً فُجب إدباز العبِب برلً .    مالحؽت / إذا وان ظفلً ًأدر عالج السُىلت أو ألاسبًر

 السفز إلى خارج مدينت جدة : 

م العبي عً الىكذ املىاسب للسفس دازج مدًىت جدة .   السجاء سؤاٌ الفٍس

 السفز للخارج : 

ازة ألاولى بعد الخسوج ، على أن  لسز ذلً العبِب عىد الٍص ًمىً للعفل السفس للخازج ٍو

ت وافُت ملدة السفس وأن ًيىن السفس إلى بلد  س ظبي مفصل وهمُت أدٍو ًيىن معه جلٍس
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جخىفس فُه ددماث كلب ألاظفاٌ ، إذا وان السفس للسُاحت فُفضل ججىب السفس في شدة 

 .  العلس الحازذاث الصُف والسفس للبالد 

 التغذيت : 

مىىً و  ظفلً ًدىاٌو الغراء املىاسب لعمسهجأهدي مً أن  بالىمُت اليافُه للىمى ، ٍو

 سدشازة أدصائي الخغرًت كبل الخسوج . ا

 التغيراث السلوكيت : 

 في سلىن العفل داصت اكد جالحؽين حغير 
ً
ضعساب لا  و ًخحسً هراضعساب الىىم ، ا

 
ً
جُا ً مً العملُت .  جدٍز  دالٌ شهٍس

 ألادويت : 

ت بميان وبدزجت حسازة معخدل1  البرودة وبعُد ت. جذصن ألادٍو
ً
عً الضىء ومخىاٌو  ا

 ألاظفاٌ . 

 جأهدي مً الجسعت ومعدٌ أدر الدواء كبل الخسوج .. 2

( إذا جلُأ ظفلً الدواء كبل الجسعت مسة  15. دكُله مً أدر الجسعت ًسجى إعادة أدر ) 3

 ي.أدس 

. إذا وسُتي إععاء ظفلً الجسعت في مىاعدها أععيها له عىد جرهسها مباشسة ، أما إذا 4

 جسعت واحدة فلغ .  ىحان مىعد الجسعت الخالُت فُعع

حخفاػ ٌى لخرهس الجسعاث ، هما ًمىىً لا سخذدام املؤكذ في هاجفً املحم. ًمىىً ا5

ت في هاجفىم .   بصىزة لألدٍو

ازة . 6 ت معىم عىد ول ٍش  . السجاء إحضاز ألادٍو


