
 

  

 عمليات الجفون

eyelids surgeries  

 

 



  ؟قبل العملية ما هي التعليمات التي علي اتباعها 

  ال تقل عن أسبوعإيقاف مسيالت الدم لمدة.  

  التقليل من الوصفات واألدوية العشبية التي من الممكن

 .ن تزيد من سيولة الدم أ

  التقليل من المنبهات كالشاي والقهوة. 

  



  يوم العملية؟ يالتعليمات الخاصة فما هي 

 8ال تقل عن متناع عن الطعام والشراب لمده اإل 

 .ساعات قبل العملية

 دويه الضغط اإللتزام بتناول أ. 

 إزالة أي آثار للمكياج. 

 الحضور في الموعد المحدد. 

  



  ؟بعد العمليةماذا علي أن أفعل 

 يومينلمدة  كل ساعتيناستخدام كمادات الثلج ب ننصحك. 

 .نتفاخ والنزيففهي تساعد على التقليل من اإل

 وذلك  ول أسبوعينأ صباألخم قطرات ترطيب العين استخد

  .حتمال حدوث جفاف في العين بعد العمليةإل

 لمدة  مرتين في اليومإلى  ةمرم المرهم على الجرح استخد

 .الطبيب ةو حسب توصيأأسبوعين 

 درجة 45بزاوية الرأس ستلقاء والراحة ويستحسن رفع اإل 

 .نتفاخ والدم النازف من الجرحللتخفيف من اإللمدة أسبوع 

  



 ماذا علي أن أفعل بعد العملية؟

  سبوعينألمدة تجنب المجهود والرياضات العنيفة . 

 لمدة أسبوعو السجود والركوع تجنب اإلنحناء أ. 

  أسبوعينتجنب فرك الجفون لمدة. 

 الماء بتعاد عن حرص على إبقاء الجفن نظيفا مع اإلال

 .ينسبوعأومنتجات التجميل لمدة والصابون 

  



 ماذا علي أن أفعل بعد العملية؟

 ن التدخين التقليل من التدخين في أول أسبوعين وذلك أل

 .يعيق شفاء الجرح ويزيد من فرصة تعرضه لاللتهابات

  استخدام الهاتف الجوال للقراءة والقيام ببعض يمكنك

 .األعمال الغير مجهدة 

  احية إلزالة الخيوط الجر أيام 10 إلىأسبوع بعد  الطبيبمتابعة

 واالطمئنان على حالتك.

  



 ؟بعد العملية سأالحظه لذيما

 من الدم النازف من الجرح في اليوم األول ةقليل ةوجود كمي.  

  ن يبدأ أوجود انتفاخ في الجفن بعد العملية ومن الممكن

الحاالت يستمر بالتحسن في األسبوع األول وفي بعض 

 .لمدة شهر

  إلى الجفن األسفل ظهور كدمات في الجفون قد تمتد

 .سابيع تختفي في خالل أ

 أو تغير في العين لم شديد أو وجود انتفاخ شديد أ عند

الطوارئ في  إلىالتوجه يك ملحوظ في النظر يتوجب عل

 .الحال  
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 المصادر والمراجع:

 Canva.comجميع الصور التوضيحية المستخدمة من 

 المراجعة والتدقيق:

 العيون و جراحة طب حتوى هذا الكتيب من قبل استشارييمراجعة م تمت

 بمستشفى الملك فهد الجامعي. 

  



 

 وحـدة التوعـية الصحـية

العيون و جراحة قسم طب  

IAU-22-281 


