
疝氣術後及返家注意事項

Bệnh trĩ sau phẫu thuật
và chăm sóc tại nhà

手術後 Sau phẫu thuật
1.手術結束回到病房後，醫護人員會評估嘔吐、噁心情況並指導喝水
的時機，約禁食6小時，若無不適情形，再恢復一般飲食。

1. Sau khi trở lại phòng bệnh khi kết thúc ca phẫu thuật, nhân viên 
y tế sẽ đánh giá thời gian nôn, buồn nôn và uống nước, khoảng 6 
giờ nhịn ăn, và nếu không thấy khó chịu, hãy tiếp tục chế độ ăn 
uống chung.
2.手術後，請保持傷口清潔乾燥，隔天予傷口換藥。

2. Sau khi phẫu thuật, hãy giữ cho vết thương sạch sẽ và khô ráo, 
và thay đổi vết thương mỗi ngày.
3.術後7-10天拆線，拆線後可正常淋浴。

3. Tháo rời dây chuyền 7-10 ngày sau khi phẫu thuật và vòi hoa 
sen có thể được lấy bình thường sau khi tháo dây.
4.咳嗽或活動時，以手壓住傷口，可減輕腹部因牽扯所造成的疼痛不
適。

4. Khi ho hoặc di chuyển, dùng tay ấn vết thương để giảm đau và 
khó chịu do bụng gây ra.
5.術後一個月內禁菸。

5. Hút thuốc bị cấm trong vòng một tháng sau khi phẫu thuật.

返家後的照顧Chăm sóc sau khi trở về nhà
1.多攝取魚、肉、牛奶等及富含維生素C的蔬果以促進傷口癒合。

1. Ăn nhiều cá, thịt, sữa, v.v ... và trái cây và rau quả giàu vitamin 
C để thúc đẩy quá trình lành vết thương.
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2.避免抽煙、喝酒及辛辣食物。

2. Tránh hút thuốc, uống rượu và thức ăn cay.
3.養成規律的生活習慣，維持適度運動，以預防便秘。

3. Phát triển thói quen sinh hoạt thường xuyên và duy trì tập thể 
dục vừa phải để ngăn ngừa táo bón.
4.手術三個月內，應避免腹壓上升之動作如:咳嗽、用力解便、提2公
斤以上重物、長時間上下樓梯、騎摩托車及跑步等劇烈運動。

4. Trong vòng ba tháng phẫu thuật, cần tránh hành động tăng áp 
lực bụng: ho, nỗ lực, nâng hơn 2 kg cân nặng, đi lên xuống cầu 
thang trong một thời gian dài, đi xe máy và chạy.
5.咳嗽不停，必要時可配合鎮咳劑使用，以避免疝氣再復發。

5. Ho không dừng lại, nếu cần thiết, có thể được sử dụng với 
thuốc chống ho để tránh tái phát thoát vị.
6.若有下列情形請立即返診：如發燒、傷口突然紅、腫、熱、痛、異
常分泌物增加或腹股溝膨出、陰囊腫大等。

6. Nếu bạn có bất kỳ điều kiện nào sau đây, vui lòng quay lại bệnh 
viện ngay lập tức: chẳng hạn như sốt, đỏ đột ngột, sưng, nóng, 
đau, tiết dịch bất thường hoặc sưng háng, sưng bìu.
7.拆線後，沒有疼痛，約三個月即可開始性生活。

7. Sau khi cắt bỏ chỉ khâu, không có đau đớn, và tình dục có thể 
bắt đầu trong khoảng ba tháng.
8.術後一星期容易在傷口處、陰囊、包皮處 ( 常見50歲以上患者 )，發
生腫脹或皮下瘀血，這是正常現象，一般約一星期就會逐漸消失。

8. Một tuần sau phẫu thuật, rất dễ bị sưng hoặc ứ máu dưới da ở 
vết thương, bìu và bao quy đầu (thường trên 50 tuổi). Đây là hiện 
tượng bình thường và thường biến mất sau khoảng một tuần.


