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معلومات للمرضى البالغین
األذن واألنفیمكن أن یتم إجراء العملیة بطریقتین مختلفتین. إن طبیب

ھي األنسبوالحنجرة الذي سوف یجري العملیة ھو من یقرر أیة جراحة
التيبعد أن یجري لك الفحوصات ویتحدث معك. یتعلق القرار بالمشاكل

وھي العملیة األكثرتسببھا لك اللوزتین. إما أن تتم إزالة اللوزتین بكاملھما،
الجزء الناتئ منشیوعا في حاالت التھابات الحلق المتكررة، أو تتم إزالة

اللوزتین الذي یسد مجرى الھواء.

أسئلة شائعة قبل العملیة
المخدر.إن عملیة اللوزتین ھي إجراء جراحي سریع یتم تحت تأثیر

من یقررطبیب األذن واألنف والحنجرة الذي سوف یجري العملیة ھویمكن أن یتم إجراء العملیة بطریقتین مختلفتین. إن
إما أنمعك. یتعلق القرار بالمشاكل التي تسببھا لك اللوزتین.أیة جراحة ھي األنسب بعد أن یجري لك الفحوصات ویتحدث

تتم إزالة اللوزتین بكاملھما، وھي العمل

الھواء.أو تتم إزالة الجزء الناتئ من اللوزتین الذي یسد مجرىیة األكثر شیوعا في حاالت التھابات الحلق المتكررة،

Referensgruppen för tonsilloperation.

www.tonsilloperation.se

1 / 5

http://www.tonsilloperation.se
http://www.tonsilloperation.se


لماذا لدینا اللوزتین؟
من أدلةجانبي الحلق وتتكونان من النسیج اللمفاوي. لیس ھناكاللوزتان ھما جزء من نظام المناعة في الجسم. تقعان على
الحق.إحتمالیة إصابة الشعب الھوائیة بااللتھابات في وقتتشیر إلى أن عملیة استئصال اللوزتین یمكن أن تزید من

ماذا یحدث اآلن؟
یتم إبالغك بذلك عبر البرید، أو الھاتف أو البرید اإللكتروني.إن لم یكن قد تم تحدید أي موعد إلجراء عملیة طفلك، سوف

ما ھو األمر المھم الذي یجب التفكیر بھ قبل العملیة؟
حامضعلىتحتويللحرارةمخفضةأدویةأیةأومسكناتأیةالطفلإعطاءعدمیجبیوم،14بحواليالعملیةموعدقبل

Ibuprofenأوتریو)Treoبامیل،Bamylمانیسیل،MagnecylاألسبرینAsprin(مثلالسالیسیلیكأسیتیل

اسألالعملیة.خاللنزیفحدوثمخاطرمناألدویةھذهتزیدقدترومبیل.Trombylوإیبرن)Ipren(مثلإیبوبروفن
paracetamolتناولفلیتملأللم،مسكنأيتناولاألمرتطلبإنبأدویتك.یتعلقشيءأيمنواثقغیركنتإنالطبیب

الفترة.ھذهخاللبانودیل)Panodilألفیدون،Alvedon(مثلالبراسیتامول

قبلبعد ذلك، یسمح لك بشرب السوائل الشفافة حتى ساعتینیسمح لك بتناول الطعام حتى ست ساعات قبل إجراء العملیة.
من اللب.السوائل الشفافة بالماء، عصیر الفاكھة الصافیة الخالیةإجراء العملیة وعدم تناول أي شيء بعد تلك الفترة. تحدد

أو المجفف.  یجب أال تمضغ العلكة أو تدخن أي نوع منیجب أال یحتوي السائل على الدھون، وال على الحلیب الطبیعي
أنواع التبغ خالل الساعتین األخیرتین قبل العملیة.

أیة مساحیقأو في صباح الیوم المحدد إلجراء العملیة. ال تستخدماستحم واغسل شعرك في اللیلة التي تسبق موعد العملیة
مافي الیوم المحدد للعملیة، انزع جمیع المجوھرات وكلتجمیل، عطر أو طالء أظافر في الیوم المحدد إلجراء العملیة.
مثلاألساور، القالئد، وساعة المعصم كذلك األدوات في فمكعلى جسمك مثل الحلي المعلقة بالثقوب، األقراط، الخواتم،

أن تأويجمیع األدوات الغریبة، في، وعلى، أو عبر الجسم یمكناألقواس القابلة للنزع، الحلي المعلقة بالثقوب والخواتم.
الطبيالعملیة. أنت ال ترید المخاطرة بذلك! (جمیع أفراد الطاقمبكتیریا أو فیروسات قد تسبب مشاكل خطیرة أثناء إجراء

ینزعون أیضا مجوھراتھم وساعاتھم قبل إجراء أیة عملیة.)

ماذا تفعل إن أصبت بالمرض قبل أیام من موعد إجراء العملیة؟
أو بالرشح، نطلب منك االتصال على رقم الھاتف الواردإن أصبت بالمرض، على سبیل المثال أصبت بالتھاب في الحلق

إلى تأجیل العملیة.في اإلخطار المتعلق بالعملیة الذي استلمتھ. قد تحتاج
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ما ھي الفترة التي یتعین فیھا علیك البقاء في المستشفى؟
العملیة أو في الیوم التالي، وفقا لروتین المستشفى.یسمح لك بالعودة إلى المنزل في نفس الیوم التي تتم فیھ

متى یمكنني العودة إلى المنزل؟
جیدا بما یكفي لتغادر القسم. یقرر طاقم التمریض موعدسوف یسمح لك بالعودة حین تتمكن من تناول المأكوالت والشرب

أن یبقىبل على أحد أفراد العائلة أو األصدقاء مرافقتك. یجبعودتك إلى المنزل. یجب علیك أال تقود السیارة أو الدراجة،
وقد أجریت عملیة للتو.معك أحد في اللیلة األولى ألنك  كنت تحت تأثیر المخّدر

ما ھي الفترة التي ستغیب فیھا عن المدرسة أو العمل؟
المنزل لثمانیةحین یتم استئصال اللوزتین كلیا، یجب علیك أن تبقى فيتختلف الفترة التي یتعین فیھا علیك البقاء في المنزل.

علىاللوزتین فقط، یجب علیك أن تبقى في المنزل ألربعة أیامأیام على األقل. حین یتم استئصال األجزاء المتضخمة من
األقل.

ما الذي یجب أن أمتنع عنھ فور خضوعي للجراحة؟
بأنكاألولى. لیس ھناك من سبب یمنعك من الخروج إن كنت تشعرمن الجید لك أن تبقى في أجواء ھادئة خالل األیام القلیلة

كبیر من األشخاص خالل األسبوع األول، حتى ال تعرضقادر على ذلك. علیك، مع ذلك، أن تتجنب االجتماع مع عدد
مرھق،تمرینأيممارسةعناالمتناععلیكلیشفى،حلقكیستغرقھالتي14-10األیامخاللالتھاب.بأيلإلصابةنفسك

والذھاب إلى النادي الریاضي والسباحة في أحواض السباحة.

ھل ھناك أیة مخاطر تنطوي علیھا العملیة؟
اإلمكان.اتخاذ كافة التدابیر للتأكد من أن العملیة آمنة بقدرالخطر موجود دائما عند استخدام المخّدر، لكنھ صغیر ویتم

قدیتوقف ھذا النزیف تلقائیا في معظم األحیان. أحیانا،لألسف، یتعرض بعض المرضى لنزیف بعد استئصال اللوزتین.
النزیف تحت تأثیر المخّدر.یحتاج المریض للعودة إلى غرفة العملیات من أجل إیقاف

العملیة. إن الحظت أي نزیف، علیك االتصال فورا بخدماتیجب أال ینزف الحلق أبدا عند عودتك إلى المنزل بعد إجراء
العنایة الطبیة.

ھذه الجراح طبقات رمادیة وبیضاء اللون وھي بمثابة أغشیةھناك جراح في المكان الذي استئصلت منھ اللوزتین وعلى
فمیمكن أن تصدر ھذه الطبقات رائحة سیئة وتسبب برائحةمخاطیة من التبقعات على الجلد وتكون عالمة على الشفاء.

ھذهتمتدقدنھائیا،الجراحالتئامحتىموجوداالنزفخطریبقىأیام.10–7حواليبعدباالختفاءالطبقاتتبدأكریھة.
الفترة إلى ثالثة أسابیع.

ما یكفي من السوائل، یجب االتصال بخدمات العنایة الصحیة.إن وجدت أن المسّكنات لیست كافیة وأنك تجد صعوبة بشرب

ما الذي یمكنني توقعھ بعد العملیة؟
اتباع الوصفة الطبیة وتناول المسكنات بانتظام. من الطبیعيیشعر المریض بألم في الحلق بعد العملیة ولھذا فمن الضروري

تخف.ثمالعملیةبعدأیام7-4لمدةاأللمشدةتزدادأن

اللوزتین.یكون األلم عادة أخف بكثیر حین تتم إزالة جزء فقط من
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یكون األلم أشد عند الصباح، من بین أسباب ذلك ذلك، أنھ قد مرت فترة طویلة على تناول آخر دواء مسّكن. من المریح أكثر
وبالتاليالمعتاد. ھذا یخفف من ورم الغشاء المخاطي في منطقة العملیةالنوم لیالً والرأس مسندا إلى وسادة مرتفعة أكثر من

یساعد على تخفیف األلم.

خالل العملیةتلي العملیة. ألن اللسان تم الضغط علیھ بأداة خاصةقد ال یكون اللسان في وضع مریح في األیام األولى التي
قدعن طریق تحریك اللسان ولھذا من الجید أن تأكل وتشرب.(لتسھیل الوصول إلى اللوزتین). یمكنك تخفیف اإلزعاج
لكن مضغتخفیف ألم األذنین بالمسّكنات التي تتناولھا لحلقك،تشعر بألم في األذنین من دون أن تصابا بااللتھاب. یمكنك

العلكة قد یخفف أحیانا األلم أیضا.

مسّكن األلم
أن تؤخذ على فترات منتظمة لضمان أفضل النتائج. خطط لوجباتكبعد الجراحة ، من المھم جًدا استخدام المسكنات. یجب

إذااآلالممسكناتكلأساساآلالم.لتخفیفطریقةأفضلفإن،المسكنتناولمندقیقة60-30حواليبعدالطعاموتناول
مع)DiklofenakوIpren(مثللاللتھاباتالمضادةاألدویةھيمحتملةحساسیةأوأخرىأمراضلدیكیكنلم

Paracetamolمثل)AlvedonوPanadolوCordon(الطبیبیصفالصیدلیة.فيطبیةوصفةبدونالمتوفرة
بحیث تكون جاھزة عند العودة إلى المنزل بعد الجراحة.الطب التكمیلي. تأكد من تخطیط وشراء مسكنات األلم المنزلیة

الغثیان
مصحوباًالآلولى بعد العملیة. في كثیر من األحیان یكون القيءإن الغثیان والتقیؤ ھما أمران شائعان، خاصة خالل اللیلة

في الیوم التاليغالبا إلى المعدة خالل العملیة. یختفي الغثیان عادةببعض الدم القدیم  (یبدو لونھ داكنا)، بما أن الدم ینزل
للعملیة.

الطعام والشراب
في الحلق یزید من حدة األلم. اشرب الكثیر من السوائلمن المھم أن تبدأ بتناول الطعام والشرب بشكل طبیعي ،فالجفاف
التي تلدغ الحلق في الكثیر من األحیان. یحفز مضغ العلكة(من األفضل أال تكون ساحنة جداً)، تجنب العصائر الحامضة

الذيیمكن تناول السوائل والمأكوالت اللینة في نفس الیومإنتاج اللعاب ویخفف األلم كما یساعدك على الشعور باالنتعاش.
والمأكوالت التي تخدش الحلق (على سبیل المثال الخبزتجري فیھ العملیة، لكن من األفضل تجنب المأكوالت الحارة

تجنب الكحول والطعام المتبل كثیراً.المقرمش والتفاح القاسي) خالل األیام القلیلة األولى.

المتابعة
مراجعةبعد العملیة. مع ذلك، إن حدثت أیة مضاعفات، الرجاءمعظم المستشفیات ال تتبع روتینا یتضمن زیارات للمتابعة
الجودةتتم مراقبة جمیع عملیات اللوزتین في السوید عبر سجلالمالحظة الموجودة تحت عالمة التبویب “ھام”. مع ذلك،

یساعدنا سجل الجودة في تحسین العنایة الصحیة.لجراحة اللوزتین. اقرأ المزید تحت عالمات التبویب في-العمق.

حولیوما30بعدتستلمھالذياالستبیانیفیدناأشھر.ستةبعدوالثانيیوماثالثینبعداألولاستبیانین،تستلمسوف
ھناكالذي تستلمھ بعد ستة أشھر بضعة أسئلة حول ما إذا كانالمضاعفات المحتملة بعد العملیة. یتضمن االستیبان الثاني

أیضا.من إزعاج بعد عملیة اللوزتین، األمر الذین نرغب في معرفتھ

أي إزعاج. من المھم أن تجیب على االستبیانین!من المھم جدا أن نستلم إجاباتك، حتى ولو لم تعاني من
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ھام
األمر األكثر خطورة الذي یمكن أن یحدث بعد العملیة ھو النزیف. في ھذه الحالة، یجب

االتصال بخدمات العنایة الصحیة فوراً.

أن تشكل مصاعب حین یتعلقمشاكل أخرى تتضمن االلتھاب أو مسكّنات غیر كافیة یمكن
األمر بالشرب بما فیھ الكفایة.

ھل یوجد نزف في الحلق ؟

من المھم ضمان اآلتي:●
فیھا للعملیة حول ماأن تحصل على المعلومات الكافیة من المستشفى التي خضعت●

في حال مواجھتك ألیةیتوجب علیك القیام بھ بعد انتھاء عملیة وأین علیك التوجھ
مشاكل!

أن تحصل على أرقام الھاتف المھمة في حال احتیاجك لھم.●

إذا أُصبت بنزیٍف في الحلق اتصل فوراً بالمستشفى

تواصل فوراَ لتحصل على النصائح في حال:

وجود دم في اللعاب●
وجد المریض صعوبات في تناول السوائل●
بھاعانى المریض من آالم على الرغم من تناول المسكنات الموصى●
عانى المریض من ارتفاع في درجة الحرارة●
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