
 : تانسیلکتومی
 آن در که باشد می بینی حلق، گوش، جراحی نوعی 

 به پاسخ در عمل این شودمی هالوزه برداشتن به اقدام

 نفس تنگی درمانی جراحی لوزه التهاب مکرر وقوع

 لوزه دور آبسه یا هوایی هایراه انسداد خواب انسدادی

 عمل این با همراه نیز سوم لوزه کودکان در میشود انجام

 در و کتومی آدنوئید آن به که شود می برداشته جراحی

 آن به باشد لوزه برداشتن با همراه که صورتی

 شود می گفته تانسیلکتومی

 دارند؟ احتیاج لوزه جراحی به کسانی چه
 جراحی عمل ترین شایع لوزه برداشتن عمل هرچند 

 ها جراحی دیگر از راحت خیلی معموال والدین و کودکان

 این پیشنهاد خودشان حتی و آیندمی کنار عمل این با

 تعدادی فقط ولی دهندمی کودک معالج پزشک به را کار

 نظیر خاص عالئم بروز خاطر به که هستند هابچه از

 سال ،خرخر، در بار ۶ یا ۵ از بیشتر ها لوزه مکرر عفونت

 نگرفتن وزن شنوایی افت دهان بد بوی و دهانی تنفس

 نیاز جراحی عمل این به و.... تغییرات فک  کافی مقدار به

 سن افزایش با اینکه تصور با والدین برخی کنند می پیدا

 نظرصرف عمل از کندمی پیدا بهبود شرایطش کودک

 جدی عوارض ها لوزه شدن متورم که حالی در کندمی

 هالوزه تورم رفع به تنها نه کودک سن رفتن باال که دارد

 بنابراین کند می نیز تشدید را آن بلکه کندنمی کمکی

 دچار را او که شده بزرگ آنقدر شما فرزند هایلوزه  اگر

 است کرده شنوایی کاهش یا سینوزیت مثل عوارضی

  است ضروری جراحی عمل انجام

 :عمل از قبل های آموزش
 تست و مربوطه آزمایشات عمل جهت مراجعه هنگام 

 بیهوشی زیر جراحی باشید داشته خود همراه را شنوایی

 میخوابید عمل طی در شما یعنی شود می انجام عمومی

قبل از رفتن به اتاق عمل زیور  بمانید ناشتا شب نیمه از

 غیره و مصنوعی دندان، لنز، سر گیره، فلزی آالت ،اجسام

  کنید خارج را

 و درآورد را خود های جوراب و زیر لباس لباسها کلیه

 بپوشید عمل اتاق مخصوص لباس

  کنید پاک را خود آرایش و ها ناخن الک 

  کنید تخلیه را خود ادرار عمل اتاق به ورود از قبل

  شوید می مرخص عمل روز فردای معموال

 از قبل سرماخوردگی عالئم هرگونه و سرفه تب صورت در

  بگذارید جریان در را پزشک عمل

  عمل از بعدآموزش های 
 نخورید دهان راه از چیزی کامل هوشیاری تا عمل از بعد

 غذاهای مصرف کامل هوشیاری از بعد شما غذایی رژیم

 آب، آب با یخ خورده، مایعات حملت باشدمی نرم و سرد

 ترراحت ابتدا در خنک های دسر و کمپوت آب، میوه

 آزاردهنده بله اگر و است مهم زیاد مقدار به نوشیدن است

 دارد وجود بدن آبی کم امکان زیرا باشد

 مصرف از بعد ساعت یک درد داشتن صورت در 

 سر و نرم غذای خود بیمار یا کودک به تواندمی مسکن

  بدهید

  بدون چپ پهلوی روی خوابیدهبهترین وضعیت 

  شود انجام به آسانیب ترشحات خروج تا است بالش

 وجود تب درجه نیم است ممکن عمل از بعد 

  باشد داشته

 که دارد وجود عمل از بعد درد گوش گاهی 

 توصیه مسکن فقط و باشد می عمل ناحیه زخم به مربوط

 استفراغ و گردن سفتی درد گلو بدانید است الزم شود می

  دارد وجود عمل از بعد اول ساعت ۴۲ در معموال

 وجود صورت در خونریزیست نکته مهمترین 

 های گوشه از خون خروج یا و بینی راه از خونریزی

  کنید مطلع را پزشک یا پرستار دهان

 در یا و حلق ته خونریزی وجود صورت در 

 پزشک یا پرستار به خونی استفراغ و مکرر بلع صورت

  دهید اطالع خود

  منزل در مراقبت

 باعث که سفت و ش تر تند غذاهای خوردن از 

  خراش

 انار و دیگ ته خشک و سوخاری نان مانند) شود می

 کنید خودداری(

  ها میوه آب ها ژالتین ها شربت انواع استفاده از 

 مجاز عمل از بعد یخ ریز های تکه و بستنی مصرف و

 سیب شامل باید شان غذایی رژیمدر هفته اول  است

  باشد نرم سبزیجات و گوشت شده پوره زمینی

 می دهان بد بوی از پیشگیری برای عمل از بعد 

 کار این بشویید ولرم شستشوی سرم با را دهانتان توانید

 دهان بد بوی از و شده ترشحات شدن رقیق باعث

  کندمی جلوگیری



 مقدار وجود مدفوع تیره بعد از عمل به علت بلع 

 است طبیعی خون

  هفته دو حدود بالغینب و هفته یک تا ها بچه 

  خواهندداشت گلو در زخم عمل از بعد

 ندارند کشیدن به نیازی و است جذبی های بخیه  

  مرطوب نسبت به و معتدل هوای دراستراحت 

 شده مکرر های عفونت دچار عمل از قبل کودک اگر

 خواهد تر دردناک و سخت برای عمل از بعد مرحله

 این به لوزه بستر چپ عضالت گرفتن فرم برای بود

 دهانشان آب تخلیه از شودمی توصیه کودکان

 دهند انجام مکرر بلع و کرده خودداری

  گرامی بیمار 
 دقت زیر پرستاری نکات به لوزه جراحی عمل از بعد لطفاً

 :فرمایید

 مصرف دستور طبق را شده تجویز داروهای .1

  نمایید

 سرم با و متعدد های وعده در را خود گلوی .۴

  دهید شستشو سرد نمکی

  نمایید استراحت منزل در پزشک نظر با .3

 در نمایید کنترل خونریزی نظر از را عمل محل .۲

 پزشک به حتما شدید خونریزی مشاهده صورت

  نمایید مراجعه معالج

 خودداری نان مخصوصاً جامد غذاهای مصرف از .۵

 فرمایید

 غذایی رژیم 

 غذاهای، نرم مایعات فقط عمل بعد روز چهار تا سه( الف 

 بستنی ،شیر، لیمو آب، شده صاف

 شیر شامل نرم غذایی رژیم عمل از بعد هفته دو تا ( ب

 شده رنده مرغ تخم، پخته زمینی سیب ،سوپ ،فرنی برنج

  ماست با نرم تهک،

 از پزشک به دسترسی زمان: در صورت خونریزی تا  توجه

 نمایید استفاده شده خرد یخ یا سرد آب قرقره
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یا من اسمه دواء و ذکره شفاء

 

 عنوان :

 تانسیلوکتومی
 ( لوزه )برداشتن

 

 

 

Emil: kashani@skums.ac.ir     

 مهناز فتحیگرد آورنده و تنظیم :

 دکتر سروش امانی تایید کننده : 

 طراحی و تدوین : واحد آموزش 
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