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ٌستطٌع المرٌض الخروج إلى المنزل فً نفس الٌوم أو  الٌوم  التالً .   ١

 للعملٌة وذالك  حسب تعلٌمات الطبٌب . 

قد ٌحتاج المرٌض خالل العملٌة لوضع حشوه إلٌقاف النزٌف ومن َثم ٌتم  -۲

 إزالتها فً أوقات مختلفة حسب تعلٌمات الطبٌب .

.  قد  تشعر  بعد العملٌة بآالم فً األنف وتورم وتلون فً منطقة حول  ٣

 العٌنٌن . 

.   من الطبٌعً وجود إفرازات دموٌه من األنف بعد العملٌة ومن ثَّم تتحول  ٤

 إلً إفرازات بنًٌة اللون  وقد تستمر ثالثة أسابٌع  .

. قد تحتاج إلً المضاد الحٌوي لمدة أسبوع  فٌجب  تناوله بانتظام  حسب  ٥

 وصف الطبٌب .

 

قد ٌصف  لك الطبٌب محلول ملح لغسٌل األنف ٌمكن البدء باستخدامه .   ٧
 بالٌوم  التالً للعملٌة حسب إرشادات الطبٌب . 

قد ٌصف لك الطبٌب بخاخات لألنف ٌجب استعمالها حسب التعلٌمات  .  ٨ 
 .  
 .  البد من تنظٌف األنف وعدم التنفٌر بشده . ٩

 . تجنب أي نوع من اإلصابات  باألنف . ٠١

 تجنب التعرض لألتربة والغبار والروائح النفاذة التً تسبب العطس ..  ٠٠

 . التوقف عن التدخٌن ألنه ٌؤخر التئام الجروح  . ٠۲

.  قد ٌضع الطبٌب خالل العملٌة  جبٌرة خارجٌة فالبد من المحافظة علٌها  ٠٣

 ٌوم .٠٤ - ٠١من البلل وعدم  تحرٌكها وقد تبقً معك لمدة 

 ماذا تفعل في حالة نزيف  األنف 

 -  ٌجب وضع كٌس من الثلج على الجزء الخلفً من الرقبة أو الجزء

العلوي من األنف  والجلوس باستقامة ومن ثم الضغط على الجزء السفلً 

من األنف بمندٌل لمدة عشرة دقائق مع مراعاة بصق أي دم ٌوجد بالفم 

 والحذر من ابتالعه .

  ًفً حالة عدم توقف النزٌف خالل عشرة دقائق ٌجب االتجاه فورا

 للطوارئ .

 يجب عليك زيارة الطوارئ في حالة شعورك باآلتي :

 درجة مئوٌة .    ٣٣حرارة مرتفع أكثر من   - 

 صعوبة فً التنفس . - 

 نزٌف من األنف ألكثر من عشرة دقائق بالرغم من إتباع التعلٌمات . - 

 ألم شدٌد ال ٌزول بالمسكنات . -

 

 

  



  

7.  You will be given instructions for saline nasal washes  

      which usually start the day after surgery . 

8. Your surgeon may recommended the use of a saline spray 

      and may prescribe a nasal steroid spray . 

9. Gentle nose blowing may be began a day after surgery . 

10.  Avoid any kind of trauma to the nose . 

11. Avoid dust ,smoke ,fumes that may irritate the nose . 

12. Do not smoke because it delays healing . 

13.  During follow up visit your surgeon will   remove the  

     silistic  sheeth  and external splint removed dry blood and 

crust from the nose . 

What to do if your nose bleeds , 

In some cases there can be some bleeding from the nose ,if  

this occurs  

 place an ice pack on the back of neck .Sit up straight ,

(avoid tipping your head backwards as this may  cause 

you to swallow blood ) gently press at the lower part of 

your nostrils with tissue ( don't insert it into the nose ) 

and wait for 10 minutes  

 spit out any blood and avoid swallowing  

 The bleeding should stop within 10 minutes , if bleeding 

does not stop go to the emergency  room . 

You should go to the emergency room if you , 

 if you develop temperature above 38 C .   

 develop any breathing difficulties .  

 Pain not alleviated  by analgesic  . 

 a nose bleed which will not stop after 10 minutes  

           despite following  above instruction 
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1. Patient may go home the same day or may have to  

      stay in the hospital overnight . 

2. Nasal packing may be required after surgery  and can be   

        removed at  variable time after the surgery  as per  

        patient conditions . 

3.  You may have some nasal stuffiness  / discoloration of  

      the area around the eye and edema in case of 

         septorihnoplasty . 

4. It is normal to have  bloody discharge from the nose 

     and then brown discharge for up to 3  weeks after  

        surgery .  

5.  Antibiotics may be needed for at least one week after the  

      surgery . 

  


