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 ترخیص  در بیماران  مبتال به آبسه پری تانسیلرمراقبتهای بعد از     برگه آموزش به بیمار

 فِ است آبسِ پزی تاًسیلز گفتِ هی شَد.زبِ تجوع چزک در فضای دٍر لَسُ کِ هعوَال یک ط

 عَاهل ایجادکٌٌذُ آبسِ هی تَاًذ باکتزیال ، ٍیزٍسی، آلزصیک ٍ یا ًاشٌاختِ باشذ.

تَجْی بِ عفًَتْای دًذاًی ٍ سخوْای ًاشی اس ضزبِ ّای خارجی ٍ هیکزٍبْا ٍ عذم رعایت بْذاشت فزدی در بی 

 جاهعِ اس جولِ علل بزٍس آبسِ ّای حلقی هی باشذ.

ٍ تخلیِ چزک ٍ در هَاردی هوکي است جزاحی درهاى ایي بیواری شاهل آسپیزاسیَى چزک با سَسى ٍ بزش جزاحی 

 ًیاس باشذ.

یی کِ اعصاب حسی گَش با ًَاحی هجاٍر گَش ٍ اس جولِ حلق هشتزک است ٍ ایي التْابات باعث گَش درد اس آى جا

 د دارد.ًیش هی شَد کِ بِ آى درد ارجاعی هی گَیین یعٌی خَد گَش دچار عفًَت ًیست اها بیوار گَش در

 پس از ترخیص تا زمان بهبودی به نکات و توصیه های زیر توجه کنید:

 َیش شذُ را طبق دستَر ٍ در سهاى  هعیي ٍ با آب فزاٍاى هصزف ًواییذ.دارٍّای تج -1

ساعت ٍ پس اس آى رٍسی سِ بار با هحلَل ًزهال سالیي سزد شستشَ  2-4گلَ ٍ دّاى خَد را در رٍس اٍل ّز  -2

 دّیذ.

 هایعات فزاٍاى بٌَشیذ. -3

 رصین غذایی ًزم ٍ آبکی در حذ تحول داشتِ باشیذ. -4

کاهل شَد بٌابزایي دارٍّای خَد را تا پایاى دٍرُ درهاى هصزف ٍ در بِ یاد داشتِ باشیذ دٍرُ درهاى بایذ  -5

 سهاى هقزر هجذدا جْت بزرسی هزاجعِ ًواییذ.

 اس هصزف سیگار حذاقل تا پایاى دٍرُ درهاى خَدداری ًواییذ. -6

 هزاجعِ هجذد جْت ٍیشیت پششک پس اس تخلیِ آبسِ -7

 ِ بعذی:سهاى ٍ هکاى هزاجع

 

ٍ اهضای هذدجَ یا  اهضا ٍ هْز رسیذًت                                     تاریخ ٍ ًام ٍ اهضای آهَسش دٌّذُ                                     ًام

 ّوزاُ

 

 ٍاحذ آهَسش بِ بیوار


