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. ما الذي يجب أن تأخذه في االعتبار خالل الساعات واأليام OLVGأجريت عملية جراحية في الفم في مستشفى  لقد

 هذا حول المزيد قراءة يمكنك المنشور، هذا فيتساعد نفسك من أجل سرعة التعافي والشفاء؟  وكيفالتي تلي الجراحة؟ 

 في هذا المنشور. األمر

 

 األعراض والشكاوى بعد الجراحة

ضع في اعتبارك أنك ستعاني من بعض األعراض والشكاوى بعد العملية الجراحية. وتعتبر األعراض والشكاوى المذكورة 

 أدناه طبيعية وعادة ما تختفي من تلقاء نفسها.

 

 حدوث نزيف
التالية للعملية يمكن أن يحدث بعض النزف من الجرح. عادة ما يختفي هذا النزف من تلقاء نفسه. خالل الساعات األولى 

 ننصحك بما يلي:

  إذا قام جراح الفم والوجه والفكين بوضع شاش، فقم بإطباق الفكين على الشاش بقوة خالل النصف ساعة األولى بعد

 إجراء العملية.

 نصف ساعة، فاستخدم شاًشا جديدًا وأطبق فكيك عليه مرة أخرى بقوة لمدة  إذا كان الجرح ال يزال ينزف بعد مرور

نصف ساعة. كبديل عن الشاش يمكنك أيًضا استخدام منديل نظيف في المنزل. تحقَّق من حالة الجرح بعد مرور نصف 

 ساعة، وال حاجة لفحص الشاش من حين آلخر خالل فترة النصف ساعة.

 ليوم األول بعد إجراء العملية، ألن الجرح لن يلتئم بشكل صحيح إن فعلت ذلك.يجب عليك عدم شطف فمك أثناء ا 

 
  األلم والدواء 

  ينتهي مفعول التخدير الموضعي خالل ساعتين إلى أربعة ساعات من التداخل. يمكن أن تحس بألم. ننص بالبدء مباشرة
يتامول وايبوبروفين من محل العقاقير أو الصيدلية. بمسكنات األلم قبل أن ينتهي مفعول التخدير. يمكن شراء كل من باراس

 أقرا دائما المنشور المرفق أوال! 

  ملغم  1000مرات  4تمكن مكافحة األلم بشكل جيد في الغالب باستخدام باراسيتامول. وذلك بقدر أقصى للبالغين يبلغ
 باراسيتامول في اليوم. ويعتمد ذلك لدى األطفال على وزن الجسم. 

 ملغم ايبوبروفين في اليوم.  400مرات  4-3ك مكافحة األلم باستخدام ايبوبروفين. يسري بالنسبة للبالغين يمكنك كذل
 ويعتمد ذلك لدى األطفال على وزن الجسم. 

  .يمكنك عند الحاجة استخدام ايبوبروفين وباراسيتامول سوية 

 .من الممكن أن يمضي بعض الوقت حتى يختفي األلم  يمكن أن يزداد األلم في األيام األولى. ويخف ذلك بعد اليوم الثالث
 تماما. تسبب بقايا الطعام في الجرح غالبا األلم المتزايد. 

 

 حدوث تورم 
  يمكن أن يتورم خدك أو شفتك بعد إجراء العملية الجراحية. لذلك قد تواجه صعوبة في فتح فمك. وأحيانًا قد يظهر أيًضا

 تجمع دموي تحت الجلد.

 لتورم قدر اإلمكان، يمكنك تبريد الجزء الخارجي من الوجه خالل الـثالث  ساعات األولى بعد إجراء لتقليل حجم ا

 العملية.
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  أيام بعد إجراء العملية. ثم سيقل حجم التورم بعد ذلك. 5قد يتزايد حجم التورم حتى 

 

ى  الحمَّ
مئوية. ال داعي للقلق حول هذا األمر.  درجة 39قد تعاني من الحمى بعد إجراء العملية، وقد تصل درجة حرارتك إلى 

 أيام. وإذا لم يحدث ذلك، فيرجى االتصال بنا. 5سوف تقل الحمى بعد 

 

اإلحساس باأللم وحدوث تورم والتعرض للحمى يعتبر أمًرا طبيعيًّا أثناء مرحلة التعافي. عادة ال تكون هناك حاجة الستخدام 

 المضادات الحيوية.

 

 الجراحيةبعد إجراء العملية  

ل أال تفعله؟  ما الذي يُسمح لك بالقيام به وما الذي يُفضَّ

 

 تناول الطعام والشراب
  بعد انتهاء مفعول التخدير الموضعي، يمكنك تناول الطعام والشراب. قم بتناول الطعام اللين خاصة خالل األيام األولى

 بعد الجراحة.

 ية.يُنصح بعدم بالتدخين وعدم تناول المشروبات الكحول 

 

 الحصول على قسط كاٍف من الراحة
ًرا، وعدم  من أجل التعافي بشكل صحيح، ننصحك بأخذ قسط كاٍف من الراحة خالل األيام األولى بعد الجراحة، والنوم مبك ِّ

 بذل مجهود بدني شاق، وعدم ممارسة الرياضة على نحٍو ُمكثَّف.

 
 نظافة الفم

 بفرشاة األسنان بدًءا من اليوم التالي للجراحة. استخدم فرشاة  حافظ على نظافة فمك بتنظيف األسنان والضروس

 األسنان بحرص لتنظيف الجرح أيًضا وأي غرز موجودة. فهذا يساعد على سرعة التعافي والشفاء.

 .ال تستخدم فرشاة أسنان كهربائية حول الجرح 

 .معظم الغرز تذوب تلقائيًا. هذا األمر يمكن أن يستغرق أسبوعين 

 

 حقنة الشطفاستخدام 
هل تمت إزالة سن أو ضرس من فكك السفلي؟ إذن سيلزم استخدام حقنة شطف 

ساعة من إجراء العملية. قم بشطف الجرح  48لغسل الجرح جيدًا. يبدأ الشطف بعد 

 بعد كل وجبة وقبل النوم. واستمر في القيام بذلك لمدة أسبوع.

 

 قم بملء كوب بماء الصنبور الفاتر 

 لكوب بالحقنةاسحب الماء من ا 

 .ضع طرف الحقنة في أقصى عمق ممكن داخل تجويف األسنان الفارغ 

 .)قم بشطف الجرح مع الضغط الخفيف )انظر الصورة 

 

 تضرر العصب
 يمكن أن يتضرر العصب عند إجراء العملية. عادة ما يتعافى تلقائًيا في غضون بضعة أسابيع.

  الشفة السفلى وجلد الذقن ضمن وظائف أخرى يؤديها. أحيانًا تكون يوجد عصب في الفك السفلي يمدك باإلحساس في

 جذور الضروس ُمتقاطعة مع هذا العصب.

  ينطبق األمر نفسه على عصب آخر يمدك باإلحساس في نصف اللسان، حيث يمر هذا العصب بجانب اللسان بجوار

 الفك السفلي.
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 متى يجب عليك االتصال بنا؟ 

ض والشكاوى التالية، يُرجى االتصال بالعيادة الخارجية ألمراض الفم وجراحة الفم والوجه في حالة معاناتك من األعرا

 عصًرا أو خالل عطلة نهاية األسبوع، يمكنك االتصال بقسم الطوارئ. 4:15والفكين. وبعد الساعة 

  درجة مئوية. 39إذا ارتفعت درجة حرارتك أعلى من 

  درجة مئوية. 38درجة حرارتك خالل تلك الفترة أكثر من أيام وكانت  5إذا استمرت الحمى ألكثر من 

  أيام من الجراحة. 5إذا استمر األلم أو التورم في التزايد بعد 

 .)إذا استمر الجرح في النزيف، حتى بعد اتباعك للتعليمات )انظر العنوان "حدوث نزيف" أعاله 

 .إذا لم تتعافى من تضرر العصب في غضون بضعة أسابيع 

 

ال بقسم الطوارئ بشأن األعراض أو الشكاوى التي تُعاني منها، يُرجى اإلشارة إلى أنك قد خضعت لُمعالجة من عند االتص

 قبل جراح الفم والوجه والفكين.

 

 

Vragen? 

Stel uw vraag via MijnOLVG 
U kunt ons altijd bereiken via MijnOLVG. Heeft u een algemene vraag over vergoeding of 

betaling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota 

Meer informatie over bijvoorbeeld kosten, bereikbaarheid, onderzoeken en behandelingen 

staat op www.olvg.nl maar u kunt ons natuurlijk ook bellen. 

 

Meer informatie online 
www.olvg.nl/mka-chirurgie 

 

 

Contact  
polikliniek Mondziekten, Kaakchirurgie en Aangezichtschirurgie (MKA), locatie Oost 

T 020 599 36 01 (ma t/m vrij 8.15 – 16.15 uur)  

E kaakchirurgie@olvg.nl  

P4 

 

polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA), locatie West 

T 020 599 36 01 (ma t/m vrij 8.15 – 16.15 uur) 

E kaakchirurgie@olvg.nl  

Route 01 

 
 
 

Oost 
Oosterpark 9 
1091 AC Amsterdam 

West 
Jan Tooropstraat 164 
1061 AE Amsterdam 

Spuistraat 
Spuistraat 239 A 
1012 VP Amsterdam 
 

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing: www.olvg.nl/algemene-behandelvoorwaarden  

Aanmelden MijnOLVG via www.mijnolvg.nl   |   Klacht of opmerking: www.olvg.nl/klacht  
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