داًشگبُ ػلَم پششکی ھﻣدان

هؼبًٍت درهبى – هذیزیت اهَر پزستبری

مراقبت های بعد از جراحی گلو کوم(آب سیاه)

ػول جزاحی آة سیبُ ،جْت افشایش دیذ شوب ًیست ثلکِ ثزای کٌتزل فشبر چشن ٍ جلَگیزی اس پیشزفت ثیوبری ٍ
صذهِ ثیشتز ثِ ػصت چشن هی ثبشذ.
ثؼذ اس ػول جزاحی گلَکَم در چٌذ رٍس اٍل هوکي است کبّش ثیٌبیی داشتِ ثبشیذ کِ ثِ ػلت التْبة چشن ٍ ػَاهل
دیگز هی ثبشذ ٍ هؼوَال ثؼذ اس چٌذ رٍس ثزطزف هی شَد.
سهاى حوام کزدى را حتوب اس پششک خَد سئَال کٌیذ اهب هی تَاًیذ اس ّوبى رٍس اٍل پس اس ػول ،توبم ثذى ثجش سز
ٍ صَرت را ثشَییذ .هْن ایي است کِ آة ثِ داخل چشن ًپبشذ .چشن ،سز ٍ صَرت در هؼزض ضزثِ قزار ًگیزد .ثْتز
است اس شبهپَ ٍ صبثَى ثچِ استفبدُ کٌیذ.
ًواس خَاًدى اس رٍس ػول ثب تیون ثز رٍی سٌگ ثالهبًغ است ٍلی اس یک تب چٌذ ّفتِ پس اس ػول ثب ًظز پششک اس
سجذُ کزدى خَدداری کٌیذ ٍ هْز را ثب دست رٍی پیشبًی ًشدیک کٌیذ.
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پس اسجزاحی اسخن شذى طَالًی یب ثزداشتي جسن سٌگیي پزّیش ًوبئیذ.
هحافظ پالستیکی :پس اس جزاحی ثستِ ثِ ًَع ػول ٍ ًظز پششک تَسط هحبفظ پالستیکی (شجْب جْت حفبظت
چشن) ٍ یب ثب ػیٌک هحبفظ (رٍسّب جْت حفبظت اس ًَر شذیذ آفتبة) اس ثزٍس ّزگًَِ ضزثِ ثِ چشن جلَگیزی
ًوبئیذ.
هحبفظ پالستیکی قبثل شستشَ هی ثبشذ .رٍساًِ ثب آة ٍ صبثَى ثشَئیذ ٍ خشک کٌیذ سپس ثزرٍی چشن خَد قزار
دّیذ.
هطالعِ ،تواشای تلَیشیَى ٍ فؼبلیتْبی ػبدی سًذگی کِ تَام ثب فؼبلیت شذیذ جسوبًی ًجبشذ ،ثالهبًغ است.
اس خَاثیذى ثِ سوت چشن ػول شذُ ٍ رٍی شکن خَداری کٌیذ.
هسافزت :یک ّفتِ پس اس ػول ،هسبفزت ثب َّاپیوب یب ّز ٍسیلِ دیگزی ثب اجبسُ پششک ثالهبًغ است.
پس اس ػول خطز ایجبد التْبة ٍ ػفًَت سٍدرس یب دیزرس ٍجَد دارد.
بٌابزایي بِ هحض ایجاد درد چشن ،قزهشی ،حساسیت بِ ًَر ،کاّش دید ٍ تزشح چزکی اس چشن
فَرا بِ چشن پششک هزاجعِ کٌید.

در صَرتیکِ ثِ جزاح خَد دستزسی ًذاشتِ ثبشیذ ثِ درهبًگبُ اٍرصاًس چشن هزاجؼِ ًوبییذ.
رصین غذایی :ایي ثیوبری ٍ ػول جزاحی آى اس ًظز تغذیِ ،رصین خبصی ًذارد ٍ چٌبًچِ قجل اس ػول رصین هؼیٌی
داشتیذ (دیبثت ،فشبرخَى ،سخن هؼذُ ٍ  )...ثؼذ اس ػول ّن ثِ ّوبى رصین اداهِ دّیذ.
دارٍّا :در صَرت استفبدُ اس آسپزیي یب دارٍّبی رقیق کٌٌذُ خَى ،در هَرد شزٍع هجذد آًْب ٌّگبم هؼبیٌِ سئَال
ًوبئیذ.
هَاد آرایشی :اس ثکبر ثزدى هَاد آرایشی (سزهِ ،ریول ،لٌشّبی رًگی ،هَاد رٍغٌی در اطزاف چشن ٍ )....
خَدداری ًوبئیذ ٍ سهبى شزٍع آًزا اس پششک هؼبلج سئَال کٌیذ.
اس سزفِ ،ػطسِ ،تکبى ًبگْبًی ٍ شذیذ سز ٍ سٍرسدى ثٌْگبم اجبثت هشاج پزّیش ًوبئیذ.
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ًحَُ صحیح استفادُ اس قطزُ ّای چشوی:
اثتذا دستْبی خَد را ثب آة ٍ صبثَى ثخَثی ثشَئیذ،
سز خَد را کوی ثِ ػقت خن کٌیذ ،پلک تحتبًی خَد
را ثب اًگشت اشبرُ پبییي ثکشیذ تب حفزُ کَچکی
ایجبد ثؼذ اس چکبًذى قطزُ چشوبًتبى را ثوذت  2تب  3دقیقِ
ثِ آراهی ثستِ ًگِ داریذ ایي کبر ثبػث جذة ثْتز
دارٍ ٍ کبّش ػَارض آى هی گزدد.
اگز ًیبس ثَد کِ دٍ قطزُ هتفبٍت در یک سبػت استفبدُ کٌیذ هبثیي آًْب  5 -10دقیقِ فبصلِ ثگذاریذ.
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