
 جراحة الغدة اللعابٌة تحت الفك السفلً 

 

   

 

 ؟السفلً الفك تحت اللعابٌة الغدة هًما 

 ٌتم تصرٌف . الفور على السفلً الفن تحت تمع التً البرلوق حجم عن اللعابٌة غدةال هً السفلً الفن تحت اللعابٌة الغدة

 والسبب. السفلٌة األمامٌة األسنان خلف مباشرة اللسان تحت الفم داخل على ٌفتح الذي أنبوب خالل من من الغدة  اللعاب

 .نتٌجة تجمع الحصٌات  انسداد عادة تنشأ او التً  للعدوى نتٌجة هً السفلً الفن تحت الغدة إلزالة شٌوعا األكثر

 

 

 

 اشعة مقطعٌة للغدة اللعابٌة تحت الفك :

 الٌمنى وجود حصٌة  فً الغدة



 ؟العملٌة تنطوي ماذا 

 من العلوي الجزء فً سم  5-4 حوالً لطع على العملٌة العام  الكامل . وتنطوي التخدٌر تحت الفن تحت الغدة إزالة تتم •

تستغرق العملٌة حوالً ساعة تمرٌبا . ٌتم الفال الجرح بغرز تذوب فً الجلد و ال ٌحتاج   .السفلً الفن خط أسفل الرلبة

لتصرٌف الدم او السوائل الً لد تتجمع بعد   الجلد خالل من صغٌر أنبوب وضع ٌمكن فً حاالت نادرة جدا . ازالتها 

 و ٌتم ازالته فً الٌوم التالً للعملٌة بدون تخدٌر . .العملٌة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟الجراحة بعد أتوقع أن ٌمكن ماذا  

.لد ٌصاحب االٌام   تعتبر هذة العملٌة من جراحات الٌوم الواحد . فً حاالت نادرة جدا ٌتم المكث فً المستشفى لٌلة واحدة

االولى بعد العملٌة الم مكان الجرح او انتفاخ مما ٌستدعً اخذ مسكنات االلم كالبراسٌتامول ) البنادول( او البروفٌن و 

اشهر.  6 -3المضادات الحٌوٌة . كما ٌصاحب بعض المرضى تنمٌل او شد مكان الجرح و ذلن ٌتحسن تلمائٌا خالل فترة   

ئصال الغدة تصورة تشرٌحٌة بعد اس

اللعابٌة تحت الفك السفلً ) اللون االحمر( 

 , و الحصٌة ) اللون االصفر( 



 

 

 

 

 الجراحة؟ بعد بنفسً أهتم كٌف

 . لمدة ٌومٌن فمط بعد العملٌة  من الماء الجرح على حفاظال المهم من •

 .الجراحة من للتعافً العمل من إجازة أٌام بضعة ٌستغرق أن المستحسن من ٌكون ما عادة فإنه مهنتن، على اعتمادا •

  كجم( لمدة اسبوعٌن بعد العملٌة 4عدم حمل االشٌاء الثمٌلة ) اكثر من 

فً الثالثة االٌام  والشوربات والمعكرونة، والجبن، المعكرونة المخفوق، البٌض مثل ٌنةللا المأكوالت  الغذائً النظام •

 .و المشروبات  شاء من المأكوالت  لى بعد العملٌة ثم ٌأكل المرٌض مااالو

 

 المحتملة؟ المضاعفات هً ما

، لهذا السبب ٌتطلب من المرٌض  عملٌةبعد ال من األولى ساعة 21 غضون فً عادة ذلن حدث اذا. الجرح من نزٌف •

 .فً بعض الحاالن البماء فً المستشفى لٌلة بعد العملٌة 

 .الحٌوٌة المضادات من لصٌرة دورة ، و اذا حدث سٌتم اعطائن  شائع غٌر التهاب الجرح : •

 . أسابٌع عدة ٌستغرق أن ٌمكن نولك نفسها تلماء من ٌستمر ما عادة المشكلة هذه.  الجرح من اللعاب تسرب •

 

 

 ؟  زٌارة الطوارئ ٌجب متى 

 .كدمات أو تورم احمرار، زٌادة لدٌن كان إذا •

 .مستمر نزٌف لدٌن كان إذا •

 .السفلً أو العلوي الفن بن الخاص فً ضعف أو األلم زٌادة لدٌن كان إذا •

 .اإلمسان أو التهٌج، وزٌادة والمًء، والصداع، والغثٌان، الجلدي الطفح مثل. لألدوٌة جانبٌة آثار أي لدٌن كان إذا •

 C 33اكثر من  الفم طرٌك عن الحرارة درجة لدٌن كان إذا •
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