
:ارشادات توضیحیة للمرضى  
 

 كیفیة التصرف بعد اجراء عملیة جراحیة فى الفم
 

: العملیة وبعدھایوم  
!یرجى تبرید منطقة الجرح جیدا ولكن دون ان یتجمد الخد   

المكمدات الباردة على الخد وذلك لمدة نصف ساعة ، ومن االفضل ان تكون المكمدات ملفوفة یرجى وضع 
ھا  توضع المكمدات ثانیة داخل مبرد الثالجة لمدة نصف ساعة ، ومن ثم تبرید الخد داخل قطعة مبلولة، وبعد

...مرة اخرى وھكذا  
 

:لمدة ثالثة ایام   
ى عدم استخدام حمامات البخار  عدم تناول المشروبات الكحولیة والقھوة والشاى االخضر واالسود ، كما یرج

انى ، وعدم ثنى الرأس الى االسفل ، كما یرجى وضع مخدة او الصوالریم  ، كما یرجى عدم القیام بمجھود جسم
او مخدتین تحت الرأس  عند النوم ، لیكون الرأس عالیا  وفى وضع افضل لتدفق الخالیا اللیمفاویة ، كما ان 

، امرا مفیدا لك القیام بالحركة البسیطة مثل المشى   
 

:لمدة اسبوع   
..سمانیة  الشاقة  وخالف ذلك  یرجى عدم القیام بالریاضة  او االعمال الج  

 یرجى تناول االدویة حسب ارشادات الطبیب  ودائما بكثیر من الماء  ومن االفضل تناول االدویة بعد االكل 
 تنظیف االسنان فى منطقة العملیة یكون بكل حذر 

 
): اسابیع 4 لمدة )الغشاء العظمى  ( تیفقین میمبرانعند استخدام تقنیات (لمدة اسبوعین   

یرجى عدم تناول منتجات االلبان الطازجة  مثل الزبادى او شراب االكتیمیل ، اما الجبنة ومنتجات االلبان 
.االخرى فال حرج فى تناولھا   

 
: أسابیع 4لمدة   

!یرجى استخدام محلول الباروكس لغسل الفم باالضافة الى معجون االسنان من نوع الباروكس   
 

:ارشادات اخرى   
 بان ھنلك نزیف بعد العملیة  ، فیجب علیھ احضار قطعة قماش صغیرة ونظیفھ ووضعھا داخل اذا شعر المریض

الفم وفى مكان الجرح والضغط علیھا لمدة ساعة دون فتح الفم فى تلك االثناء ، وذلك من شأنھ وقف النزیف ، 
!وفىحلة عدم توقف النزیف بتلك الطریقة ، یرجى االتصال فورا بالعیادة   

 
 ایام 10 الى 5ومن بعدھا یحتاج الورم من ! بان الورم یبلغ مداه بعد یومین من اجراء العملیة  نتباه یرجى اال

حتى یتالشى بصورة واسعة ، كما قد یالحظ احیانا وجود بقایا بسیطة  من الورم قد تستمر لشھور عدیدة بعد 
.العملیة   

 
الوجھ ساریة الى عظم الترقوة    التى قد تنتشر فىقد تنشأ بعد كل عملیة جراحیة بعضا من الكدمات الدمویة و  

. االخضر – االزرق الغامض  واللون االصفر -وعندھا تكون االلوان متباینة مابین اللون االحمر  
.تستمر عملیة التحلل لمدة عشرة ایام   

رى وازدیاده او فى  ظھور التورم مرة اخلةاذا ساءت الحالة مرة اخرى بعد االسابیع االولى للعملیة ، اى فى حا
حالة الشعور باآلآلم ، ففى ھذه الحالة یجب علیك عدم انتظار الشفاء الذاتى ، بل یجب علیك اخذ موعد فورى 

 للمراجعة
 

  !مع تمنیاتنا لكم بالشفاء العاجل
 مع تحیات الفریق العامل بعیادة الدكتور تیلو بارتلس


