
 

 

 

PAUTES GENERALS PELS PACIENTS INTERVINGUTS DE 
PATOLOGIES DE LA UNIÓ GASTRO-ESOFÀGICA I ESTÓMAC 

 

Aquestes són unes pautes bàsiques generals a la majoria dels pacients.  Però cal tenir 
en compte, que cadascun d’ells  rep un informe d’alta personalitzat en funció de les 
característiques individuals de cada intervenció realitzada, comorbiditats associades, 
medicació habitual, resultat postoperatori immediat i recomanacions específiques.  

En cas de qualsevol dubte, contacti amb nosaltres per a una major informació. 

Postoperatori immediat: 

• Unió Esófago-Gàstrica (Hèrnia de hiat, Acalàsia): Es realitzen per via 
laparoscòpica, excepte contraindicació, i  sota anestèsia general. Es reinicia la 
ingesta oral a les 24 hores de la intervenció i l’estada en clínica habitual és de 2 
dies. 

• Gastrectomia total i subtotal: Es realitzen per via laparoscòpica, excepte 
contraindicació, i  sota anestèsia general. Es reinicia la ingesta oral al 4rt dia de 
la intervenció i després d’haver realitzat un trànsit EGD. L’estada en clínica 
habitual és de 6-8 dies. 

Hàbits de vida a l’alta: 

• Es recomana seguir una dieta fraccionada en 5 àpats, de fàcil digestió, evitant 
begudes carbonatades, masticant de forma lenta i correcta durant les primeres 
6 setmanes; amb modificacions específiques per cadascuna de les 
intervencions. En alguns casos és necessari l’administració de suplements 
nutricionals. A partir d’aquest moment, es recomana una dieta sana i variada, 
especialment per part de les persones diabètiques i amb hipertensió arterial. 

• Es pot dutxar amb aigua i sabó neutre a partir de les 24 hores de la intervenció, 
retirant els apòsits de les ferides. Posteriorment es recomana assecar les 
ferides amb secador i tornar-les a cobrir en aquelles zones que condicionin 
molèsties amb la roba o plecs cutanis. Lleus envermelliments són normals. En 
cas d’envermelliment progressiu i/o supuració contactar amb nosaltres a a 
través del Consultes externes (972483838-972227000) o del Servei 
d’Urgències de la Clínica. 

• Seguir les pautes mèdiques pel control del dolor de l’informe d’alta 
(habitualment: Metamizol 575 mg 1 comprimit cada 8 hores). 

• Es retiraran els punts a Consultes Externes, en la data especificada a l’informe 
d’alta. 

• La incorporació a l’activitat laboral és variable segons l’exigència física 
d’aquesta.  

• Evitar realitzar esforços, aixecar pes i cops els primers 30 dies després de la 
cirurgia.  

 



 

 

 

Consulta al Servei d’Urgències: 

• En cas de febre >38ºC, deteriorament de l’estat general, dolor que no cedeix 
amb l’analgèsia pautada,  inflor de les ferides o sortida de líquid sanguinolent a 
través d’aquesta:  contactar amb nosaltres a través del Servei d’Urgències de 
la Clínica. 

 


