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 معلومات لألطفال
 قریبا، سوف تخضع لعملیة استئصال اللوزتین. كلما عرفت المزید عما سوف یحدث، كلما شعرت بحال

 أفضل قبل، وخالل وبعد إجراء عملیتك. لهذا من المهم أن تقرأ هذه المعلومات مع والدیك أو مع
 الشخص المرافق لك خالل العملیة.
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 ماذا یحدث حین یتم استئصال اللوزتین؟

 
 إن اللوزتین موجودتان في مؤخرة حلقك. إن نظرت في المرآة، یمكنك رؤیتهما على جانبي لسانك. إنهما تشبهان كثیرا كرتي لحم. قد
 تصاب اللوزتان بااللتهاب وقد تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة والتهاب في الحلق. إن كانت لوزتاك تلتهبان باستمرار، فقد تكون

 بحاجة الستئصالهما لتشعر بحال أفضل.

 هناك سبب آخر یدفعك الستئصال لوزتیك وهو في حال أصبحتا كبیرتین لدرجة تمنعانك من التنفس بشكل طبیعي حین تنام. ببساطة فإن
 ما یقوم به الطبیب أثناء العملیة هو إزالة "كرتي اللحم" في الخلف داخل الحلق.

 أحیانا، ال یضطر الطبیب إلى إزالة اللوزتین بالكامل؛ قد ینحصر األمر بجعلهما أصغر بقلیل.

   سوف تغفو طیلة فترة العملیة ولن تالحظ شیئا. بعد ذلك، سوف یختفي اإلزعاج الناتج عن اللوزتین.

 هذا رائع ألیس كذلك !

 

 هذا ما یحدث قبل العملیة
 یرغب جمیع األطباء والممرضات ومساعدي التمریض الذین قد قابلتهم أو ستلتقي بهم في التأكد من قیامك بكل ما هو ضروري

 لتسیرالعملیة على ما یرام ولكي تتعافى بأسرع ما یمكن بعدها. فیما یلي قائمة باألشیاء التي یجب علیك فعلها واألشیاء التي ال یتوجب
 علیك فعلها. هناك أشیاء تحتاج إلى معرفتها في الیوم السابق للجراحة وفي یوم الجراحة:
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 ما علیك القیام به...
 یحافظ على هدوئك ویشعرك باألمان. استرخ، ونم

َََ
ا، صورة أو شیئا آخرا  قم بتوظیب لعبتك المفضلة، كتابك المفضل، لعبة دمى، غطاءََ

 جیداََ اللیلة السابقة للعملیة، حتى تحصل على قسط كاف من الراحة في یوم العملیة. قم بإزالة جمیع المجوهرات األشیاء من الفم في یوم
  العملیة. یشمل هذا االقراط والخواتم ، والثقب ، واألساور ، والقالئد ، وساعات الید ، والنظارات ، والعدسات الالصقة ،

 واألقواس القابلة لإلزالة. تناول جمیع األدویة التي وصفها لك الطبیب ونصحك بتناولها قبل العملیة. ابتلعها مع رشفة من الماء.

 

 ال تفعل...
 ال تتناول أي أدویة لم یوافق علیها طبیبك. ال تتناولAspirin, Magnecyl, Bamyl, Treo ، أدویة السعال ،بعض أقراص الحلق ،

 الفیتامینات واألدویة العشبیة. ُیسمح لك بتناول الطعام والشراب حتى 6 ساعات قبل العملیة ، وبعد ذلك ال ُیسمح لك بتناول أي شيء

 إطالقاََ. وهذا ینطبق على جمیع األطعمة ، بما في ذلك العلكة وأقراص الحلق وكل شيء آخر. ولكن یمكنك شرب الماء حتى ساعتین من
 إجراء العملیة.

 ماذا یحصل خالل الیوم المحدد للعملیة؟
 إن عملیة اللوزتین آمنة، سریعة وسهلة. معظم األشخاص یعودون إلى منازلهم في نفس الیوم وال یحتاجون لقضاء اللیل في المستشفى.
 أما في المستشفى، فسوف تسألك ممرضة أن تبدل ثیابك وأن ترتدي مالبس المستشفى الخاصة. وستقوم الممرضة بفحص حرارتك

 وضغط دمك. یتم فرك مرهم على عدة أماكن في یدك أو ذراعك یجعل الجلد یخدر أو كما لو أنه “ذهب للنوم”. أحیانا، یتم إعطاؤك دواء
 لیساعدك على االرسترخاء. بعد ذلك، قد تشعر بالدوار وتشعر بالغرابة قلیال. قد تتناول أیضا دواء یخفف األلم بعد العملیة. بعد انتهاء

 التحضیرات، علیك االستلقاء على سریر خاص.

 عملیة التخدیر
 سوف یرافقك والداك حین یحین الوقت لتدخل إلى غرفة العملیات. الجمیع في غرفة الجراحة یرتدون نفس نوع المالبس وقبعات خاصة.
 یبدون جمیعهم مضحكین جدا. في غرفة العملیات، هناك الكثیر من اآلالت، والشاشات، واألنابیب، واألضواء والمعدات األخرى. إنها
 تشبه المركبة الفضائیة. األمر رائع حقا! یستخدم األطباء والممرضات جمیع هذه المعدات للتأكد من أنك تنام بأمان وسالم، وبالتالي

 یمكنهم إجراء عملیة استئصال اللوزتین من دون أن تشعر بشيء.

 سوف یربط طبیب أو ممرضة أنبوبا بالستیكیا أو “أنبوب النوم” بذراعك حیث تم وضع المرهم. عبر هذا األنبوب، یمكنهم
 إعطاءك دواء منوما أو دواء مسّكنا لأللم. أحیانا، یمكنك أیضا أن تستنشق غازا منوما خاصا عبر قناع. إنه یشبه قناع فضاء

 حقیقي!
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 العملیة
 إنك تنام طیلة فترة إجراء العملیة. خالل العملیة، تراقب اآلالت ما یحدث في جسمك. یراقب األطباء والممرضات كیفیة تنفسك، ضربات

 قلبك، ضغط دمك وكمیة األوكسجین في دمك.

 یستخدم الطبیب آداة خاصة إلبقاء فمك مفتوحا وتدفع بلسانك نحو األسفل لیتمكن من استئصال لوزتیك. ال تستغرق العملیة أكثر من
 حوالي ساعة من الوقت، لكنك لن تالحظ ذلك ألنك سوف تكون مستغرقا في النوم!

 االستیقاظ
 بعد العملیة، یتم نقلك إلى “غرفة االستیقاظ”. سوف ترتاح هناك بینما تستیقظ من الدواء المنوم. سوف ینتظر والداك معك في “غرفة

 االستیقاظ.

  حین تبدأ باالستیقاظ، سوف تشعر بالتعب وربما بالدوار قلیال بسبب الدواء المنوم. قد ینتابك أیضا شعور غریب في حلقك وقد یؤلمك
 قلیال. قد تشعر بأمر غریب في لسانك، لكن هذا الشعور سیختفي سریعا. أحیانا، قد تشعر أیضا باإلعیاء قلیال. سوف تتناول أدویة لتشعر

 بحال أفضل ولیبعد األلم بقدر اإلمكان."

 حین تستیقظ تماما، یمكنك تناول بعض الطعام والشرب (طعم اآلیس الكریم لذیذ عادة !).
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 معظم األطفال یعودون إلى المنزل بعد عدة ساعات. إن كنت تشعر بالنعاس الشدید وألي سبب آخر، قد یطلب الطبیب أن تقضي اللیل في
 المستشفى. بهذه الطریقة یتمكن الطبیب والممرضة من التحقق من أنك بخیر. یمكن ألحد والدیك أن یبقى معك في المستشفى.

 حین تعود إلى المنزل
 ستة أشیاء یمكن أن تجعلك تشعر بحال أفضل أثناء تحسن حالة حلقك

 تناول أدویتك
 حین تغادر المستشفى، سوف یرشدك الطبیب أو الممرضة إلى كیفیة تناول أدویتك حتى ال تعاني من ألم شدید في الحلق. من المهم أن
 تتبع اإلرشادات التي تحصل علیها، حتى وإن كنت ال تشعر باأللم في أي مكان حینئذ. یساعد الدواء على إزالة األلم من الحلق أو على
 تخفیفه قدر اإلمكان وسوف یساعدك أكثر إن تناولته بقدر ما یفترض بك أن تتناوله. یجب أن تأخذ الدواء قبل نصف ساعة أو ساعة من

 تناولك الطعام بما أنه یسهل عملیة تناول الطعام. من المهم حقا أن تتناول جمیع األدویة طالما یوصي الطبیب بذلك.

 احصل على الكثیر من الراحة
 من الجید أن تستخدم وسادة إضافیة عند النوم لرفع رأسك قلیال

 ستحتاج إلى الكثیر من الراحة في األیام األولى. بعد ذلك یمكنك من النهوض والخروج، لكن علیك التأني ألسبوع أو أسبوعین. ال تذهب
 مباشرة إلى المدرسة أو تخرج للعب مع أصدقائك. السبب هو أنه قد یكون أصدقاءك مصابین بالرشح أو بالمرض بطریقة أو بأخرى من

 دون أن یعلموا بذلك حتى. فور إجراء العملیة من األسهل بكثیر أن تلتقط عدوى ما من أن تلتقطها في وضعك الطبیعي. من الرائع أن
 تخرج إن كنت تشعر بالحاجة إلى ذلك، لكن علیك أال تتعب نفسك.

 تحدث بهدوء
 قد یبدو صوتك مختلفا بعض الشيء بعد العملیة، لكنه سیعود طبیعیا بعد شفاء الحلق. من الجید أیضا إراحة صوتك--تمهل، ال تصرخ أو

 تغني بصوت مرتفع بما أن هذا قد یؤلم حلقك أكثر مما ینبغي.

 اشرب الكثیر من الماء
 من المهم أن تشرب كمیات كبیرة من السوائل لتشعر بحالة جیدة قدر اإلمكان. جفاف الحق یمكن أن یسبب األلم؛ لهذا السبب یساعد شرب

 السوائل على إیقاف األلم. یسمح لك بشرب ما ترغب فیه، لكن بعض األشخاص یعتقدون أن المشروبات الغازیة التي تصدر فقاعات

 خلف األنف تسبب اإلزعاج. تذكر أن تشرب على مهل، تناول بضعة رشفات صغیرة وحسب بما أنك ستجد صعوبة في البلع في البدایة.
 مضغ علكة هو أیضا فكرة جیدة بما أنها تساعدك على إنتاج كمیة أكبر من اللعاب في فمك وهذا ما یجعل الجزء الخلفي من حلقك في

 حالة أفضل.
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 تمهل مع الطعام
 فور انتهاء العملیة سوف تشعر بألم شدید في حلقك في الیوم األول ولهذا یمكن أن تشعر بأنك مریض قلیال. سوف یزول هذا، لكن علیك
 التمهل في الطعام. معظم األطعمة التي تتناولها جیدة وال تؤذي حلقك، لكن ال تكثر من تناول المأكوالت والمشروبات الحارة في الیومین

 األولین بعد العملیة. من الجید المثابرة على تناول األطعمة الخفیفة السهلة البلع.

  

  بعض األمثلة:

  المثلجات، الحلوى الصلبة المثلجة، المصاصة المثلجة

  الشكوال والفانیلیا البودنج

  الحساء، الفاكهة المطهیة والتوت

  اللبن

  البطاطا المهروسة، البطاطا الحلوة، الفطائر، العجة

  المعكرونة/الباستا/األرز اللزق

  العصائر، الحلیب المخفوق

 المأكوالت التي یجب تجنبها
 المأكوالت القاسیة والمقرمشة یمكن أن تجرح ویصعب ابتالعها ویمكنها أن تؤلم حلقك. بعض األمثلة:

  رقائق البطاطا وغیرها من الوجبات الخفیفة

   الخبز القاسي (الخبز المقرمش مثال)، الكعك والیسكویت القاسي/الكوكیز

  التفاح القاسي"

  بعض األطعمة تسبب حكة في حلقك ، مثال:

  الفواكه الحامضة والعصائر الحامضة (على سبیل المثال البرتقال وعصیر البرتقال)

  الكاتشاب، الخردل والمأكوالت الحارة"

 

 نصائح لمزید من المتعة ومعلومات ممتازة
 إذا استأذنت والدیك ، فإبمكانهما مساعدتك بالدخول على موقع

 www.tonsilloperation.se. هنا یمكنك من اإلستماع إلى قصة ُموا
 التي ستخضع إلى عملیة على لوزتیها ألنها تعاني بشكل متكرر من إلتهابات
 في حلقها. كما یمكنك لسماع قصة إلیاس الذي سیجري عملیة ألن لدیه تضخم

 في اللوز لدرجة أنه یجد صعوبة في التنفس عندما ینام .

 إذا كنت ترید أن تعلم ماذا یحدث أثناء العملیة الجراحیة والتخدیر، فبإمكانك
 الدخول على موقع www.narkoswebben.se. على هذا الموقع،

 یمكنك أن تقوم بالكثیر من األشیاء حیث باإلمكان زیارة مستشفى المهرجین،
 لقاء الجاسوس الصغیر كما یمكنك القیام بالفنون الحرفیة والرسم، مشاهدة

 فیلم أو لقاء العدید من األطفال الذین مكثوا في المستشفى.
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