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 معلومات للمقربین في العائلة
 واألصدقاء

  تهدف هذه المعلومات إلى مساعدة كل من تجرى له عملیة استئصال اللوزتین
 على الشعور بأفضل حال ممكن بعد العملیة والعودة إلى تناول الطعام المعتاد

 وممارسة النشاطات العادیة بأسرع ما یمكن.

  یمكن أن یتم إجراء العملیة بطریقتین: إما أن تتم إزالة اللوزتین بكاملهما، وهي العملیة األكثر شیوعا

 في حاالت التهابات الحلق المتكررة، أو تتم إزالة األجزاء الناتئة التي تسد مجرى الهواء.إن طبیب األذن واألنف والحنجرة الذي سوف
 یجري العملیة هو من یقرر أیة جراحة هي األنسب لك. بعتمد القرارعلى نوع المشاكل التي تسببها لك اللوزتین.  أثناء العملیة ، ُتستأصل

 اللوزعبر الفم. بالنسبة إلى مكان الجرح حیث كانت اللوزتین تقعان، فإنه یبقى مفتوحًا والنزف غالبا ما یكون صغیرًا جدًا. یكون الطقل
 مرهقا جدَا بعد العملیة وبحاجة إلى النوم.

 هل هناك أیة مخاطر تنطوي علیها العملیة؟
 الخطر موجود دائما عند استخدام المخّدر، لكنه صغیر ویتم اتخاذ كافة التدابیر للتأكد من أن العملیة آمنة بقدر اإلمكان.●

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

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

 هناك جراح في المكان الذي استئصلت منه اللوزتین وعلى هذه الجراح طبقات رمادیة وبیضاء اللون وهي بمثابة أغشیة●

 مخاطیة من التبقعات على الجلد وتكون عالمة على الشفاء. یمكن أن تصدر هذه الطبقات رائحة سیئة وتسبب برائحة فم
 كریهة. تبدأ الطبقات باالختفاء بعد حوالي 7 – 10 أیام. یبقى خطر النزف موجودا حتى التئام الجراح نهائیا، قد تمتد هذه

 الفترة إلى ثالثة أسابیع.

 قد تصاب بارتفاع طفیف في درجة الحرارة في الیوم األول، لكن هذا األمر طبیعي جدا. إن أصبت بارتفاع في درجة●
 الحرارة یجب االتصال بخدمات العنایة الصحیة.

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

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

 ماذا أفعل إن أصیب طفلي بالتهاب في اللوزتین؟
 إن مرض طفلك، على سبیل المثال أصیب بالتهاب في الحلق أو بالرشح، نطلب منك االتصال على رقم الهاتف الوارد في اإلخطار

 المتعلق بالعملیة الذي استلمته. قد تحتاج عملیة طفلك إلى تأجیل.
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 ما هو األمر المهم الذي یجب التفكیر به قبل العملیة؟
 األدویة التي یجب تجنیها قبل العملیة

 قبل موعد العملیة بحوالي 14 یوم، یجب عدم إعطاء الطفل أیة مسكنات أو أیة أدویة مخفضة للحرارة تحتوي على حامض أسیتیل
 السالیسیلیك (مثل Magnecyl مانیسیل، Bamyl بامیل، Treoتریو) أو Ibuprofen إیبوبروفن (مثل Iprenإیبرن)

 وTrombyl ترومبیل. قد تزید هذه األدویة من مخاطر حدوث نزیف خالل العملیة. إن تطلب األمر تناول أي مسكن لأللم، فلیتم تناول
 paracetamol البراسیتامول (مثل Alvedon ألفیدون، Panodilبانودیل، كورادون) خالل هذه الفترة.

 إرشادات الصوم قبل العملیة المهم إتباعها
 یسمح للطفل بتناول الطعام حتى ست ساعات قبل إجراء العملیة. بعد ذلك، یسمح للطفل بشرب السوائل الشفافة حتى ساعتین قبل إجراء

 العملیة وعدم تناول أي شيء بعد تلك الفترة. تحدد السوائل الشفافة بالماء، عصیر الفاكهة الصافیة الخالیة من اللب. یجب أال یحتوي
 السائل على الدهون، وال على الحلیب الطبیعي، الحلیب المجفف أوالعصیدة.

 دع الطفل یستحم واغسل شعره في اللیلة التي تسبق موعد العملیة أو في صباح الیوم المحدد إلجراء العملیة. ال تستخدم أیة مساحیق

 تجمیل، عطر أو طالء أظافر في الیوم المحدد إلجراء العملیة. في الیوم المحدد إلجراء العملیة، انزع جمیع األدوات من الفم وجمیع
 المجوهرات، على سبیل المثال الرباط القابل للنزع، األقراط، الخواتم، األساور، القالئد، ساعة المعصم والعدسات الالصقة.

 ماذا یحصل في الیوم المحدد للعملیة؟
 یخضع طفلك لفحص طبي قبل تخدیره. یتم إجراء هذا الفحص للتأكد من أن طفلك في حالة مؤاتیة إلجراء العملیة. سوف تستلم معلومات

 حول ما یمكن توقعه من الیوم وبماذا سیشعر طفلك بعد العملیة.
 هل یمكنني، بصفتي أحد أفراد العائلة المقربین،

 حضور العملیة؟
 مكن ألحد الوالدین/أحد أفراد العائلة أو األصدقاء المقربین مرافقة الطفل إلى داخل

 غرفة العملیات والبقاء معه حتى یتم تخدیره. بعد العملیة، یتم وضع الطفل في غرفة
 اإلنعاش حیث یمكن ألحد الوالدین/أحد أفراد العائلة أو األصدقاء المقربین البقاء معه.

 متى یمكن لطفلي العودة إلى المنزل؟
 یسمح لطفلك بالعودة إلى المنزل في نفس الیوم التي تتم فیه العملیة أو في الیوم التالي،

 وفقا لروتین المستشفى. یتم إرسال الطفل إلى المنزل بعد أن یتمكن من تناول الطعام والشرب ویشعر أنه بحالة جیدة لمغادرة المستشفى.

 یقرر طاقم التمریض موعد عودة الطفل إلى منزله. حتى وإن تمكن أحد الوالدین/أحد أفراد العائلة أو األصدقاء المقربین من البقاء مع
 الطفل في المستشفى، إن كنت سوف تعود إلى المنزل في سیارتك، من المهم أن یجلس شخص بالغ مع الطفل بینما یقود السیارة شخص

 بالغ آخر.
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 ماذا یحدث بعد العملیة؟
 یشعر المریض بألم في الحلق بعد العملیة ولهذا فمن الضروري اتباع الوصفة الطبیة وتناول المسكنات بانتظام. من الطبیعي أن تزداد
 شدة األلم لمدة 4-7 أیام بعد العملیة ثم تخف تدریجیا. یكون األلم عادة أخف بكثیر حین تتم إزالة جزء واحد من اللوزتین. تزداد شدة األلم

 عند الصباح لعدة أسباب. یرجع هذا جزئیا إلى أن حلق الطفل یكون جافا لعدم ابتالع شيء أثناء اللیل، ولكن أیضا بسبب مرور وقت
 طویل على تناول آخر جرعة مسكن لأللم. من المریح أكثر النوم أثناء اللیل والرأس مسندا إلى وسادة مرتفعة أكثر من المعتاد؛ فبذلك
 .یتقلص ورم األغطیة المخاطیة المحاطة بمنطقة العملیة وبالتالي یخف األلم

  قد ال یكون اللسان في وضع مریح في األیام األولى التي تلي العملیة، ألن اللسان تم الضغط علیه بأداة خاصة خالل العملیة لتسهیل
 الوصول إلى اللوزتین. قد یشعر الطفل بالراحة أكثر إن تمكنت من جعله یحرك لسانه، وبالتالي من الجّید تشجیعه على تناول الطعام

 والشرب. قد یشعر الطفل أیضا بألم في األذنین من دون أن تصابا بااللتهاب. إن مضغ العلكة قد یسكن األلم أحیانا.

 مسّكن األلم
 بعد العملیة، من المهم جدا تناول المسكنات (أدویة إلیقاف األلم). یجب تناول هذه األدویة وفقا إلرشادات الطبیب وفي أوقات منتظمة

 لیكون تأثیرها فعاال. دع الطفل یتناول الطعام بعد حوالي 30-60  دقیقة من تناوله المسّكن، حیث یكون تأثیر المسّكن في أوّجه.األطفال
 (Diklofenak وIpren  األصحاء یمكنهم تناول أدویة مثبطة لإللتهاب كمسنات أساسیة (مثل

 في حال وجود أدویة المكملة یقوم  .( Panodil و  Alvedon  مثل)  Paracetamol حیث یتم تناول األخیر مع دواء یحتوي على 
  .بوصفها الطبیب

 قم بشراء المسكنات مسبقا لتكون في متناول الید ومتوفرة حین تعود مع طفلك إلى المنزل بعد إجراء العملیة. یمكنك شراء الباراسیتامول

 من دون وصفة طبیة من الصیدلیة ومن عدة متاجر. قد تحتاج إلى وصفة طبیة لشراء المسكنات األخرى الموصى بها؛ (سوف ینصحك
 الطبیب المسؤول عن معالجة طفلك ویعطیك اإلرشادات الالزمة.)

 

 معلومات حول عالج األلم
 هل تحتاج إلى معلومات حول عالج األلم لطفلك؟

 كیف تقیم آالم ِطفلك ، دالئل تخبرك إذا ما كان طفلك یعاني من ألٍم ، أو ترید أن تتعرف أكثر عن أدویة وجرعات تخفیف اآلالم؟ 

 اقرأ المزید في فقرة >>عالج اآلالم

  الغثیان
 إن الغثیان والتقیؤ هما أمران شائعان، خاصة خالل الفترة المسائیة بعد العملیة. في كثیر من األحیان یمكن أن یظهر بعض الدم القدیم في

 القيء (یبدو لونه داكنا)، بما أن الدم ینزل غالبا إلى المعدة خالل العملیة. یختفي الغثیان عادة في الیوم التالي للعملیة.

 الطعام والشراب
 من المهم تشجیع طفلك على تناول الطعام والشرب بشكل طبیعي. إن كان الحلق جافا، یشعر الطفل بالمزید من األلم. أعط الطفل ما

 یرغب فیه من طعام. إن السوائل واألطعمة الخفیفة هي األفضل عادة بعد مرور یوم على العملیة. یجب تجنب األطعمة الحارة
  (بالبهارات) واألطعمة التي یمكن أن تخدش الحلق في األیام األولى بعد العملیة.

 ما هي الفترة التي یتعین فیها على ابني البقاء في
 المنزل؟

 تختلف الفترة التي یتعین فیها على الطفل البقاء في المنزل. حین یتم استئصال األجزاء

 المتضخمة من اللوزتین فقط، یجب على الطفل أن یبقى في المنزل ألربعة أیام على
 األقل. حین یتم استئصال اللوزتین كلیا، یجب على الطفل أن یبقى في المنزل لثمانیة أیام

 على األقل.
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 االستراحة في السریر لیست ضروریة. من الجید للطفل أن یبقى خارج السریر في أجواء هادئة حتى خالل األیام األولى، ولیس هناك

 من سبب یمنع الطفل من الخروج إن كان یشعر بأنه قادر على ذلك. إن كان األمر ممكنا، تجنب التواجد في أماكن غیر نظیفة، أو أماكن
 مزدحمة بأشخاص مصابین بالرشح.

 یجب عدم السماح للطفل بالقیام بمجهود جسدي كبیر خالل 14 یوم وهي الفترة المطلوبة عادة لشفاء الحلق تماما.

 (الحدیث هنا عن أنشطة كالمصارعة، القفز على الترامبولین ، ركوب الدراجات ، الركض ، التمارین الریاضیة ، إلخ). إن أمكن یجب
 تجنب السفر لمدة ثالثة أسابیع  بعد العملیة.

 

 

 المتابعة
 معظم المستشفیات ال تتبع روتینا یتضمن زیارات للمتابعة بعد العملیة. مع ذلك، إن حدثت أیة مضاعفات، الرجاء مراجعة المالحظة
 الموجودة تحت عالمة التبویب “مهم”. تجري جمیع عملیات اللوزتین في السوید تحت مراقبة قسم السجل الوطني لجراحة اللوز في

 السوید- قراءة المزید تحت عالمة التبویب “في العمق”. یساعدنا سجل الجودة في تحسین العنایة الصحیة.

 سوف تستلم استبیانین، األول بعد ثالثین یوما والثاني بعد ستة أشهر. یفیدنا االستبیان الذي تستلمه بعد 30 یوما حول حدوث
 المضاعفات المحتملة بعد عملیة طفلك. یتضمن االستیبان الثاني الذي تستلمه بعد ستة أشهر بضعة أسئلة حول تحّسن حالتك/ قلة

 االزعاج بعد عملیة اللوزتین، األمر الذین نرغب في معرفته أیضا.

 من المهم جدا بالنسبة لنا استالم إجاباتك، حتى ولو لم یعاني ابنك من أي إزعاج – نحتاج ألن نعرف ذلك أیضا. من المهم أن تجیب على
 االستبیانین!

 هكذا تضمن/ین خوض طفلك عملیة اللوزتین بأكثر سالسة ممكنة
 یمكنك تجنیب طفلك التوتروالقلق الزائد وغیر المرغوب فیه وذلك عبر تهیئة الطفل بشكل جیِد قبیل عملیة استئصال اللوزتین. كون

 الطفل هادئ ومهیئ بشكل إیجابي لطریقة سیر العملیة الجراحیة ، یجعل مراحل الشفاء وفترة النقاهة أقص وینقص األلم بشكل ملحوظ.
 یوجد العدید من األشیاء التي یمكنك فعلها مع الطفل لتجعل العملیة تجربة مریحًة للغایة. على سبیل المثال.

 قبل العملیة
 قم باستخدام المواد اإلعالمیة والقصص حول إلیاس وموا على www.tonsilloperation.se لمساعدة طفلك على●

 تفهم سبب الحاجة إلى إجراء العملیة.

  من المهم حتى تتمكن من دعم طفلك على أكمل وجه أن تكون أنت أیضا على درایة جیدة بحیثیات مایحصل وأنت تشعر●
 باإلطمئنان.

  یمكنك أیًضا الدخول إلى موقع االلكتروني الخاص بالتخدیر على www.narkoswebben.se. هنا ، یمكنك أنت
 وطفلك معرفة المزید حول ماهیة التواجد في المستشفى، عملیة التخدیر والجراحة.

 

 اشرح له/ لها أنها ستشعر بتحسن كبیر بعد استئصال اللوزتین جراحیًا وكذلك الغدد القابعة خلف األنف.  اشرح الخطوات●
 المختلفة التي ستحدث له/لها قبل، أثناء وبعد عملیة اللوزتین. كلما علم طفلك أكثر، كلما سینقص ذلك من توتره/ها.

 قل طفلك أنك تنوي التواجد معه/معها في المستشفى. أخبر طفلك أنك ستكون معه/معها عندما یـتم تخدیره/ها.  سیـ(تـ)نام●
 طوال العملیة ویـ(ت)صحى بعد إنتهائها. طمئن طفلك أنه لن یكون وحیدًا أبدًأ. الكل سیخبره بما سیقومون به حتى یشعر
 باإلطمئنان التام. اطلب من طفلك أن یخبرك/ تخبرك في حال قلقه/قلقها من شي ما. حیث سیشرح الطاقم الطبي أكثر

 ویساعد على تهدئة الطفل وإزالة توتره.

 یوم العملیة
 احرص على أن یجلب طفلك معه كتابه المفضل، لعبة دمى المفضلة، بطانیة أو أي شیئ آخر یشعرهم باآلمان.●

 تحكم في مستوى قلقك.   من السهل أن ینقل والدي الطفل التوتر والذعر إلى طفلیهما. تصرف بهدوء وكن مصدرًا للثقة.●

 

 

 

Referensgruppen för tonsilloperation. 

www.tonsilloperation.se  Uppdaterad 2021-03-14 

4 / 5 

http://www.tonsilloperation.se/


 

 كن مستعدَا أنه من المحتمل وجود أوقات إنتظار في المشفى.  احضر معك شیئًا لتمضیة الوقت.●

 

 بعد العملیة
 یعد انتهاء العملیة، فإنه من الجید التحدث حول كیف كانت التجربة للطفل، عما إذا كان هناك شیئ صعب ومالذي جعله●

 كذلك.  یمكن جعل الطفل یحكي عن طریق الرسم. یفضل استخدام القصص الموجودة هنا على الرابط
.www.tonsilloperation.se :أو الرابط www.narkoswebben.se 

 باإلضافة إلى مسكنات اآلالم ، فمن المهم أن یحصل الطفل على اهتمام أكثر من المعتاد.  بالقراءة، اللعب، مشاهدة التلفاز●
 معًا یمكن إلهاء الطفل عن األلم في الحلق.

 هام
 األمر األكثر خطورة الذي یمكن أن یحدث بعد العملیة هو النزیف. في هذه الحالة، یجب

 االتصال بخدمات العنایة الصحیة فورًا.

  مشاكل أخرى تتضمن االلتهاب أو مسكنّات غیر كافیة یمكن أن تشكل مصاعب حین یتعلق
 األمر بالشرب بما فیه الكفایة.

 من المهم أن تتأكد من

 

 -إحضار معلومات دقیقة إلى المنزل من المستشفى حیث تم إجراء العملیة تتعلق بما●
 یجب علیك القیام به وبمن علیك االتصال في حدوث أیة مشاكل!

  -االحتفاظ بأیة أرقام هاتفیة مهمة في متناول الید في حال احتجت إلیها!●

 إذا ُأصبت بنزیٍف في الحلق اتصل فورًا بالمستشفى. في حال اإلجابة بنعم، یجب
  االتصال بخدمات العنایة الصحیة فورا!

 إذا ُأصبت بنزیٍف في الحلق اتصل فورًا بالمستشفى
 احرص على أن تكون معك أرقام التلیفونات جاهزة لدیك في حال احتجت إلیهم!●

 وجد المریض صعوبات في تناول السوائل●

  - عانى المریض من آالم على الرغم من تناول المسكنات الموصى بها●

  - عانى المریض من ارتفاع في درجة الحرارة●
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