
است  هتد دک هودهتا        شایعبرداشتن لوزه یک عمل 

شتود   بتتد گارتتاارگ از گ تتو  گتای  بتتال ان ام تتا   تت  

هنت.  ایتن   همک   چره    تنفس بهتر  کرک  یاگدکد

کا لتوزه  عمتل   ممای. تتا خالصد  طالب بد شما همک   

 شناختد   ب.اما. چاومد بد باماک خود همک هنا. بهتر 

 خ ت  زبتا   دک د  طرف هد یستن. لنفا گ  یا غ.دلوزه

خ ت   دک گ لنفت   غت.ه   لوزه سو  یک  ام.قراک گرفتد

ع ت   طباع ،   بزکگ  غاراس   عفوم   کرک لوزه  بان 

 باش. برداشتن آ    

  بد برداشتتن لتوزه ستو      تامسا کتو  بد برداشتن لوزه  

اگر جراحت  ترهابت  ام تا      گوین.    آدموئا.هتو  

 شود ما ا.ه    آدموتامسا کتو  شود 

 
 عالئم:

گ ودکد، تتب، ستوزگ گ تو       عالئم التهاب لوزه شا ل:

 دک التهاب لوزه سو  عالئم   امنت.:   اس اشکال دک ب ع 

طباع ، سر اخوکدگ  تنفس از دیا ، صحب  هرد  غار

 ،داک، گرفتا  بانت ، گتوگ دکد   کرک، تنفس ب.بو   ص.ا

هد بد  گوشها  جود داکد، از   ترشح عفوم   کرک گوگ

هتای   گتای   گتوگ     رتکال   یا باعث  یژه دک بچد

 شود    شنوای    

 

 قبل از عمل: یاگآ وزگ

 آز ایرتا   ربوطتد     ،یناا   راجعد جهت  عمتل   

 داشتد باشا. خود تس  شنوای  کا یمراه 
 

یعنت    ،شتود جراح  زیر باهوش  عمو   ام ا     

  خوابا.  دک ط  عمل  شما
 

 از مامد شب ماشتا بماما.  
 

آال ، اجسا  ف تزگ،  قبل از کفتن بد اتاق عمل زیوک 

 سر، لنز، دم.ا   صنوع    غاره کا خاکج هنا. گگاره
 

 یتاگ ختود کا     جتوکاب  ، لبتاس زیتر  یاه اد لباس 

 دکآ کی.    لباس  خصوص اتاق عمل بپوشا. 
 

 یا   آکای  خود کا گاک هنا. الک ماخن 
 

 قبل از  ک د بد اتاق عمل ادکاک خود کا تخ اد هنا.  
 

 شوی. فرداگ ک ز عمل  رخص     عموالاا 
 

دک صتتتوک  تتتتب، ستتترفد   یتتتر گومتتتد عالئتتتم  

ستتر اخوکدگ  قبتتل از عمتتل گزشتتک کا دک جریتتا    

 باذاکی. 

 

 بع. از عمل: یاگآ وزگ
    بع. از عمل تا یوشااکگ ها ل چازگ از کاه دیتا

   مخوکی.
 

 صترف  غذای  شما بعت. از یوشتااکگ ها تل     کژیم 

 باش.    سرد   مر غذایاگ 
 

 آب  اتوه، آب   ، ایعتا خخرده یتب بتا آب     تحمل

 .تر اس دسریاگ خنک دک ابت.ا کاح همپو    
 

  موشا.  بد  ق.اک زیاد  هم اس  حت  اگر ب ع آزاک

 آب  ب.   جود داکد زیرا ا کا  هم ،دین.ه باش.
 

  دکد، یکستتاع  بعتت. از  صتترف دک صتتوک  داشتتتن

تواما. بد هودک یا باماک خود غتذاگ متر       سکن   

 سرد ب.یا. 

 
 

  گه توگ  بهترین  ضعا  گس از عمل خوابا.ه ک گ

تتا ختر ج ترشتحا  بتد آستام       چپ ب.   بال  اس  

 ام ا  شود 
 

  بع. از عمل  مکن اس  مام دکجد تب  جود داشتد

 باش.  
 

       هتتد گتای  گتوگ دکد بعت. از عمتل  جتود داکد

  فقت   ستکن    باشت. عمتل  ت   گ  ربوط بد زخم ماحاد

 شود توصاد   
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  ب.اما. گ ودکد، سفت  گرد    استتفرا    الز  اس

 ساع  ا ل بع. از عمل  جود داکد  22دک   عموالا

 

  دک صتوک   جتود   است     خومریزگ همترین مکتد

یتاگ    یا خر ج ختو  از گوشتد  خومریزگ از کاه بان  

  دیا  گرستاک یا گزشک کا  ط ع هنا. 

 

 یتا   خ جود خومریزگ تد ح ق دک صوک  ب ع  کرک  

 اطالع دیا.  یا گزشک خودبد گرستاک استفرا  خوم  

 

  راقب  دک  نزل:
o  ،.دا    سف  هد باعث  ترگ،از خوکد  غذایاگ تن

 ، متا  ستوخاکگ   خرتک    :خ امنت. شودخراگ ح ق   

 خودداکگ هنا.  ( اماک   دیگتد
 

 

o  یتا  آب  اتوه  ،یتا ژالتان ،یااستفاده از امواع شرب  

    از اس یاگ کیز یب بع. از عمل  صرف بستن    تکد
 

o    .دیتتا   بعتت. از عمتتل بتتراگ گارتتاارگ از بتتوگ بتت 

بروئا.  ایتن    لر  تواما. دیامتا  کا با سر  شستروگِ  

دیتا    هاک باعث کقاق ش.  ترشحا  ش.ه   از بوگ ب. 

 هن. ج وگارگ   
 

o    جود  .فوع تاره بع. از عمل بد ع   ب تع  قت.اکگ 

 خو  طباع  اس  
 

o یا تا یک یفتد   بال ان ح. د د  یفتد بع. بچد  عموالا

 از عمل زخم دک گ و خواین. داش  
 

o م.اکد یا جذب  اس    ماازگ بد هرا.  بخاد 

 

 

 توجد:
 

گ خومریزگ ش.ی. دک یر ز تام   دک صوک   رای.ه

  فوکاا بد گزشک خود  راجعد هنا.  ترخاصگس از 

 

 یتاگ ت تویز شت.ه    دک صوک  داشتن دکد از  ستکن

 توس  گزشک استفاده هنا. 

 

طباع  یک یفتد بع. دک صوک  ع.   جود  رکل غار

گزشتک ختود   از عمل جه  هنترل    یزی    .د بد 

  راجعد هنا. 
 

ای. ی  هد بع. از عمل از داک خامد تهاد ممودهداک یا

دک  نزل طبق مظر گزشتک  عتال    بد یمراه خود برده   

  صرف ممائا.  
 

  گ ت تویز  یتا باوتاتک آمت براگ گاراارگ از عفوم

  هنا. صرف بد طوک ها ل سر  ق    کا  ش.ه

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در مورد             

 

 چه می دانید؟                                                  
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