
 

 

8. In some ear surgeries patient may feel fullness 

in his ear because of placement of sponge  like 
material or a gauze in the ear which will be re-

moved in 10-14 days. During this time avoid 
getting wet by covering ear with a piece of cot-
ton socked with Vaseline or petroleum jelly 

while taking a bath . 
 
9 . You can return to work in about one week . 

 
10. Healing should be complete in about three  

      months . 
 
11 . For some ear surgeries, air travel is not  

       allowed for 4-6 weeks after the  operation  as 
       doctor advice . 

 12. For some ear surgeries, heavy lifting and 
        straining should be avoided for 4-6 weeks 
         after the operation. 

 
   
 You should visit the emergency room if you have . 

 temperature higher than 38.5 C 
 persistent pain ,  redness - pus or swelling 

around the wound . 
 nausea -  vomiting  
 facial nerve weakness (deviation of mouth to-

wards one side, dribbling of saliva form one 
side, inability to close an eye)  
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1.  Most patients stay in the hospital overnight . 

2. A dressing over the ear  is held in place by a   

bandage . 

3. Nursing staff will check the dressing and ad-

vice about dressing changes  and may be it will 

remove before discharge . 

4. These may  be some blood stained discharge   

for several days . 

5.  Prescribed painkiller and antibiotic should be 

taken regularly  as per doctor,s order  . 

6.  Shower can be taken 3 days after surgery , 

cotton ball outside ear can be changed as fre-

quently as you like  . avoid pulling ear packing . 

7.  Stitches are removed 5-10 days after surgery if 

not absorbable one . 



 
 مستشفً الملك عبد العزٌز الجامعً 

 قسم األنف  واألذن والحنجرة

 مستشفى الملك عبد العزٌز الجامعً 

 قسم األنف  واألذن  والحنجرة

 قسم التمرٌض ) التثقٌف الصحً (  

 

 تعلٌمات الخروج من المستشفى  بعد جراحة األذن

         

 

 

 

 

 

.  ٌنبغً على معظم المرضى البقاء بالمستتتشتفتى التلتٌتلتة التتتً تستبت  ٌتوم ١

 العملٌة . 

. سٌقوم الطبٌب خالل العملٌة بوضع شاش حتول األذن وٌتتتم تتثتبتٌتتت  عتن ۲

 طرٌ  لّف الضمادة حول الرأس.

.  ستقوم الممرضة بفحص الضمادة بانتظام بعتد التعتمتلتٌتة و قتد تلتزال قتبتل ٣

 خروج المرٌض من المستشفى.  

.  قد ٌكون هناك بعض اإلفرازات الدموٌة  من األذن خالل األٌام األولتى بتعتد ٤

 العملٌة .

.   ٌجب أخذ المسّكنات والمضاد الحٌوي بانتظام فً حتالتة وصتف التطتبتٌتب ٥

 لهم . 

ٌمكنك االستحمام بعد ثالثة أٌام من العملٌة ، وٌتمتكتن وضتع قتطتعت  متن  .   ٦

 القطن خارجٌاً تستطٌع تغٌرها حسب الحاجة مع تجنب نزع غٌار األذن .

أٌتام بتعتد التعتمتلتٌتة حستب  ٠١  -  ٥. ٌتم إزالة  بعض أنواع التختٌتوط بتعتد ٧

التعلٌمات الطبٌة. وهناك أنواع من الخٌوط تذوب فً الجتستم وال تتحتتتاج إلتً 

 إزالة.

فً بعض عملٌات األذن ٌشعر المرٌض بانسداد فتً األذن و ذلتك بستبتب   .٨

وضع  مادة أسفنجٌة  فً قناة األذن الخارجٌة ٌمتتصتهتا التجتستم تتدرٌتجتٌتا أو 

ٌلزال بعد   ٌتوم متن التعتمتلتٌتة ، والبتد متن  ٠٤  -٠١بسبب وضع فتٌل شاش 

المحافظة علٌ  من البلل بوضع قطن  خارجٌة مع فازلٌن عند االستحمتام ومتن 

 ثم استخراجها.

 . ٌمكنك العودة للعمل بعد أسبوع من العملٌة.٩

 .  ٌحتاج التئام الجرح تماماً لمدة   ثالثة أشهر.٠١

أسابٌع بتعتد  ٦ -٤.  بعض عملٌات األذن تحتاج عدم السفر بالطائرة لمدة  ٠٠

 العملٌة حسب تعلٌمات الطبٌب  .

.  بعض عملٌات األذن  تحتاج إلً  االبتعاد عن رفع األشٌاء الثقٌتلتة لتمتدة  ٠۲

 أسابٌع بعد العملٌة.   ٦ - ٤

 البد من مراجعة الطوارئ فً حال شعورك باآلتً:.  

 درجة  مئوٌة . ٣٨,  ٥حرارة مرتفعة أكثر من  -

  .ألم أو احمرار أو خروج صدٌد من األذن 

   غثٌان وقًء 

حدوث شلل  فً عصب الوج  ) انحراف الفم إلى أحد التجتهتتتٌتن أو ستٌتالن  -

 اللعاب من جانب الفم أو عدم القدرة على إغال  إحدى العٌنٌن(
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