
 آدنوتانسیلکتومی

 (برداشتن لوزه های خلفی و لوزه سوم)

 

لوزه ها به دلیل محل قرار گیری شان در دهان دچار 

عفونت های متعدد می گردند. عفونت حاد لوزه ها 

با گلو درد ، تب ، خرخره های شبانه ، اشکال در 

بلع ، تنفس دهانی ، گوش درد ، تنفس بدبو و 

معموال عفونت  .آبریزش بینی مشخص می شود

لوزه ها با دارو درمانی بهبود می یابد که با توجه 

به کشت ترشحات گلوی بیمار آنتی بیوتیک 

مناسب توسط پزشک تجویز می شود. در صورتی 

که درمان دارویی بی نتیجه باشد از جراحی لوزه 

ها جهت درمان استفاده می شود و بعد از جراحی 

یز بق تجونیز درمان با آنتی بیوتیک مناسب ط

 .پزشک ادامه می یابد

 

بیمار گرامی ضمن آرزوی سالمتی ، چنانچه تحت 

عمل جراحی برداشتن لوزه ها قرار گرفتید ، توجه 

 : شما را به موارد زیر جلب می نماییم

 مراقبت های بعد از عمل لوزه در بزرگساالن

روز بعد از عمل از فعالیت شدید  ۳تا .1

 خودداری کنید

 ایعات خنک ( بنوشیدآب سرد ) م.2

 

 

غذاهای آبکی سرد مثل فرنی ، ژله ، بستنی ، .3

 آبمیوه شیرین نخورید

آبمیوه ترش و آب مرکبات استفاده نکنید. .4



همچنین از مصرف انجیر و کیوی اکیدا خودداری 

 فرمایید

از روز چهارم تا هفتم بعالوه رژیم فوق ، تخم .5

 مرغ آب پز ، نخود پخته و آش مصرف کنید

حمام کردن را طبق عادت معمول خود انجام .6

 دهید

درد گلو و گوش ها ممکن است وجود داشته .7

باشد که می توانید از داروهای مسکن غیر از 

 آسپیرین طبق تجویز پزشک مربوطه استفاده کنید

توجه داشته باشید که خونریزی از گلو می .8

تواند به علت خوردن غذاهای سفت یا 

هفته دوم به وجود بیاید که می سرماخوردگی در 

توانید با استراحت و همچنین غرغره کردن آب 

 یخ آن را متوقف کنید

در صورت خونریزی ، خون را به آرامی بیرون .9

بریزید و به پهلو بخوابید ) زیر سر کمی باالتر 

باشد (. در صورت ادامه خونریزی به مراکز 

 درمانی و یا بیمارستان مراجعه کنید

درجه ) از روز  ۳۳صورت بروز تب باالی در .10

سوم به بعد ( و استفراغ سریعا به پزشک مراجعه 

کنید و در غیر اینصورت در وقت تعیین شده به 

 درمانگاه مراجعه کنیدسالمت دات الیف
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