
 

 
1 2 3 

 
 داًطگاُ ػلَم پشضکی ٍ خذهات تْذاضتی

 درهاًی استاى گیالى

 هزکش آهَسضی درهاًی اهیزالوؤهٌیي

 

 کتومیلآدنوتانسی

 )ویژه مددجو(
 

 
 

 

 پزستاری ٍاحذ آهَسش

 NE-PL-02کذ سٌذ:  -1397هْز 

 لوزه ها(Tonsils) 

لَسُ ّا یک تافت لٌفاٍی تذى ّستٌذ کِ در ًاحیِ ی 

فَقاًی گلَ در طزفیي حلق دّاًی ٍ اس دّاى قاتل رٍیت 

در خلف تیٌی  (Adenoidّستٌذ. لَسُ سَم)آدًَئیذ 

هاّگی  6ٍاقغ ضذُ است کِ ٍجَد آى اس تذٍ تَلذ تا 

هاّگی سیستن ایوٌی تذى گستزش  6ضزٍری است تؼذ اس 

 یافتِ ٍ ػذم ٍجَد لَسُ ّا تأحیزی تز ػولکزد تذى ًذارد.

  تِ طَر طثیؼی لَسُ ّا درسهاى کَچکی تِ حذاکخز

 اًذاسُ خَد هی رسٌذ ٍ تِ ٌّگام تلَؽ کن کن کَچکتز هی

 ضًَذ.

*آًچِ هْن است ایٌست کِ تزداضتي لَسُ ّا تاػج ًقض 

 سیستن ایوٌی ًخَاّذ ضذ.

 
 

 عالین التهاب گلو و لوزه ها 

 گلَدرد  -

 تة -

 هطکل ضذى تلغ ٍ قَرت دادى -

 درد گَش -

تشرگ ضذى غذد لٌفاٍی گزدى، در هَارد  -

ضذیذ لَسُ ّا تِ قذری ٍرم هی ًوایٌذ کِ 

 َد.اضکال در ًفس کطیذى ایجاد هی ض

 خزخزّای ضثاًِ -

 تٌفس تذ تَ -

 آتزیشش تیٌی -

*اگز التْاب گلَ ٍ لَسُ تزاحز ػفًَت استزیتَکَکسی 

ایجاد ضَد در صَرت ػذم درهاى هٌاسة تیواری تة 

 رٍهاتیسوی ایجاد هی ضَد:

  لوزه سوم –زهاى برداشتي لوزه ها 

 ػفًَت ّای چزکی تکزار ضًَذُ لَسُ ّا 

  ِّا هٌجز تِ ّز ػفًَت تا تة تاال کِ دریچ

 تطٌج هی ضَد.

  ػفًَت ّای هشهي کِ تِ درهاى دارٍیی جَاب

 ًذّذ.
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  ٍقفِ تٌفسی ٌّگام خَاب ٍ تٌفس تا دّاى تاس

 ضثاًِ

  تشرگی لَسُ ّا تِ حذی کِ در خط ٍسط تِ ّن

 تزسٌذ.

 ػفًَت هشهي گَش هیاًی 

  رضذ استخَاى ّای فک ٍ اختالل در تلغ ٍ

 صَرت

 سیٌَسیت هشهي 

 **جراحی لوزه ها

 تزداضت لَسُ ّا اس داخل دّاى اًجام هی ضَد.

ی ًام ًَػی جزاحی گَش حلق تیٌی هی تاضذ لکتَهیتاًس

 کِ در آى اقذام تِ تزداضتي لَسُ ّا هی ضَد.

در کَدکاى لَسُ سَم ّن ّوزاُ تا ایي ػول جزاحی 

ػول ّوزاُ تا ّن  2ایي تزداضتِ هی ضَد کِ تِ 

 تاًسیلَآدًَئیذکتَهی گفتِ هی ضَد.

 هوکي است تؼذ ػول خَى ریشی رخ دّذ.

تالفاصلِ تؼذ اس ػول کِ  (خوى ریسی زودرس:1)

سزیؼاً تایذ کٌتزل ضَد. تزضحات اٍلیِ کِ هوکي است 

ساػت اٍل هَردی ًذارد ٍلی  24خًَی رًگ تاضذ در 

تاضذ ًگزاى کٌٌذُ اگز خَى رٍضي ٍ حجن تزضحات تاال 

 است.

یک ّفتِ یا دُ رٍس پس اس  :( خوى ریسی دیررس 2)

ػول رٍی هی جزاحی الیِ ای تزای تزهین تِ ٍجَد هی 

آیذ کِ در صَرت اضافِ ضذى ػفًَت یا کٌذُ ضذى 

سٍدتز اس هَػذ هوکي است خَى ریشی رخ تذّذ کِ ّز 

 چِ سزیؼت تایذ درهاى ضَد.

 هراقبت های قبل عول 

 ت خَى اس ًظز کٌتزل سهاى اًؼقادخَىآسهایطا 

 کٌتزل ٍجَد دًذاى لق 

 هؼایٌِ فیشیکی ٍ ساتقِ پشضکی 

 خَدداری اس هصزف دارٍّایی هاًٌذ آسپزیي- 

 ٍارفاریي ٍ ایپَپزٍفي

  ساػت قثل 12ًاضتا تَدى حذٍد 

 توصیه های بعد از عول جراحی 

 ساػت تؼذ اس ػول تایذ ًاضتا تاضذ. 6*تیوار تا 

ذ ػول در تستز استزاحت کٌذ تا آب سزد رٍس تؼ 3*تا 

فزًی را تا   –تٌَضذ ٍ غذاّای آتکی هخل ضیز، تستٌی، صلِ 

 رٍسرػایت کٌذ. 14

 *دٍّفتِ تؼذ تِ پشضک خَد هزاجؼِ کٌذ.

 *دارٍّای تجَیش ضذُ را هیل ًوایذ.

داضتِ تاضیذ کِ   38رٍس تؼذ اس ػول هوکي است تة  2*تا 

 ًاضی اس هصزف کن هایؼات است.

*هوکي است تِ دلیل درد ًاحیِ ی ػول اضتْای تیوار کن 

 ضَد تایذ تیوار را تطَیق تِ غذا خَردى کٌیذ.

 *تَی تذ دّاى تا چٌذ رٍس تؼذ اس ػول طثیؼی است.

 *تا یک هاُ فؼالیت ٍرسضی سٌگیي ًذاضتِ تاضذ.

*غزغزُ ٍ دّاى ضَیِ تا سزم سزد تؼذ اس غذا خَردى را 

 اًجام ٍ رػایت کٌذ.

اس ػول لَسُ، پَضص سفیذرًگی در هحل ػول *پس 

 تطکیل هی ضَد کِ طثیؼی است.

 عالین هشداردهنده 

 خَى ریشی تا حجن سیاد 

 تؼذ اس رٍس سَم  38تة تاالی 

  در صَرتی کِ تَی تذ دّاى تا یک ّفتِ استیي

 .ًزٍد

  در صَرتی کِ درد ًاحیِ ػول سیاد ضَد ٍ اگز

 درد گَش ّوزاُ تا کاّص ضٌَایی تاضذ.

 حتواً در ایي هَارد تِ پشضکی هزاجؼِ کٌیذ.
 )ع( رضت يیزالوؤهٌیاه یدرهاً یهزکش آهَسض       یًطاً
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