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 ترک دخانیات و مشروبات الکلی قبل از عمل جراحی
 

 

 
 مشارکت داشتھ باشید و بر روی نتیجۀ عمل جراحی خود تأثیر بگذارید!

 
وقتی قرار است عمل جراحی بشوید مھم است کھ خود را آماده کنید. ھرچھ حال جسم شما 

 پیش از عمل جراحی بھتر باشد امکان خوب شدن نتیجھ عمل بیشتر می شود. 
 

خوردن غذاھای مناسب برای تندرستی، داشتن وضعیت جسمی حتی االمکان خوب و 
و پس از عمل جراحی می تواند خودداری از مصرف دخانیات و مشروبات الکلی پیش 

خطر بروز عوارض جانبی جدی را کاھش دھد. اینھا باعث می شود جسم شما بھترین 
 شرایط طی عمل جراحی ، بھبودی و نوتوانبخشی را داشتھ باشد.

 
 

 مصرف دخانیات
اگر در رابطھ با عمل جراحی سیگار بکشید خطر دچار شدن بھ عوارض جانبی را افزایش می 

ھفتھ پیش و پس از عمل جراحی از مصرف دخانیات خودداری کنید، زخم عمل  8تا  4اگر دھید. 
جراحی بھتر التیام پیدا می کند. ھمچنین خطر بروز عفونت یا مشکالت قلب و ریھ نیز کاھش می 

 یابد.
 

ھفتھ پیش و پس از عمل جراحی  8تا  4بھترین وضعیت برای شما آنست کھ 
 دخانیات را ترک کنید.

 
 موارد زیر را بخاطر داشتھ باشید

 برای کسب بھترین نتیجھ بایستی دخانیات را بطور کامل ترک کرد. •
کم کردن تعداد سیگارھا خطرات را کاھش نمی دھد. ِاسنوس/نسوار و سیگار  •

 الکترونیکی بعنوان کمک برای ترک دخانیات توصیھ نمی شوند.
 کوتین دار یا داروھای اگر می خواھید دخانیات را ترک کنید داروھای نی •

 ترک دخانیات را توصیھ می کنیم.



     Rök-och alkoholfri operation  - Pe

 مشروبات الکلی
جانبی را در نوشیدن مشروبات الکلی بصورت اغلب یا مقادیر زیاد خطر بروز عوارض 

رابطھ با عمل جراحی افزایش می دھد. ھنوز پایین ترین مرز مقدار مصرف مشروبات الکلی 
 کھ در رابطھ با عمل جراحی مضر نباشد، ھنوز مشخص نشده است.

ھفتھ پیش و پس از عمل جراحی  8تا  4بھترین وضعیت برای شما آنست کھ 
 مصرف مشروبات الکلی را ترک کنید.

خطر خونریزی، وخامت التیام زخم، عفونت زخم و بروز مشکالت قلب و ریھ  این مدت ترک
 را در رابطھ با عمل جراحی کاھش می دھد.

 آیا در این زمینھ بھ کمک نیاز دارید
اگر دخانیات مصرف می کنید یا مشروبات الکلی می نوشید و ترک آن برایتان دشوار است، ما 

 رجوع کنید.بھ شما کمک می کنیم، بھ قسمت زیر 

 مصرف دخانیات
 واحد ترک دخانیات در درمانگاه شما •
 http://www.slutarokalinjen.seخط ترک دخانیات،   •
• http://www.1177.se 

 مشروبات الکلی
 درمانگاه شما •
 http://www.alkohollinjen.seخط مشروبات الکلی   •
• http://www.1177.se 

 آیا سوالی دارید؟
مورد شیوه زندگی روزمره پیش از عمل جراحی بھ برای دریافت پاسخ سواالت خود در 

 بخش پذیرشی کھ شما را دعوت کرده یا بھ درمانگاه خود مراجعھ کنید.

: مطالب بیشتر در بارۀ شیوه زندگی سازگار با تندرستی را می توانید در این وبسایت بخوانید
www.1177.se 

این امکان بھتر  -نوان یک فرصت طالیی برای تغییر عادات روزمره زندگی خود نگاه کنید بھ عمل جراحی بع
شدن حال شما را افزایش می دھد!
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