 .۴الغثيان والتقيؤ.
قد ٌحصل أحٌانا غثٌان وتقٌؤ لدى
المرٌض ،خاصة خالل الفترة المسائٌة بعد
العملٌة أو صباح الٌوم التالً .بعض
األحٌان قد ٌبدو لون القًء داكنا (وهذا
ٌدل على دم قدٌم نزل للمعدة أثناء
العملٌة)ٌ .ختفً الغثٌان عادة فً الٌوم
التالً للعملٌة.
 .۵الراحة.
تعتبر الراحة بعد العملٌة ضرورٌة لكن ال
توجد فترة محددة ٌلزم فٌها الطفل الراحة
وتختلف حسب سرعة استشفاء المرٌض
وتحسن حالته .ال ٌلزم البقاء فً السرٌر
طٌلة فترة الراحة ،ومن الجٌد البقاء خارج
السرٌر فً أماكن هادئة من غٌر أنشطة
مرهقة فً األٌام األولى .بعد ذلك ال ٌوجد
أسباب تمنع المرٌض من الخروج اذا شعر
بأنه قادر على ذلك ،وٌفضل تجنب
األماكن الملوثة أو المزدحمة أو النشاطات
الشاقة خالل أول ٌ ٤۴وما بعد العملٌة.

متي ينبغي زيارة الطواريء
أو العوده للطبيب .

النزيف :عند خروج دم فاتح وواضح من الفم
أواألنف ٌرجى مراجعة الطواريء خصوصا
اذا كان هذا النزٌف متكرراً أو مستمراً .قد
ٌحتاج المرٌض للمالحظة الطبٌة وفً بعض
األحٌان ٌقد ٌستدعً ذلك تدخل جراحً .
الحرارة :قد ترتفع حرارة الطفل بعد العملٌه .
عند تجاوز حرارة الطفل  ۳٥,۵درجة ٌرجى
مراجعة الطواريء.
الجفاف :قد ٌعٌق األلم بعض المرضى عن
تناول الطعام والشراب وقد ٌؤدي ذلك
للجفاف .اذا ظهرت أحد عالمات الجفاف
(مثل قلة التبول ،العطش ،الضعف ،أو
الصداع) ٌرجى مراجعة الطواريء.
صعوبة النفس :اذا كانت هناك صعوبات أو
كتمة فً النفس ٌرجى مراجعة الطبٌب (من
المتوقع حدوث الشخٌر أول أٌام العملٌة ) .

مستشفي الملك عبد العزيز الجامعي
قسم األنف واألذن والحنجره

 .١ما هو المتوقع حدوثه بعد عملية
استئصال اللوزتين ؟
ٌتوقع أن ٌشعر المرٌض بألم فً الحلق
ولذلك ٌلزم المواظبة على اتباع الوصفة
الطبٌة وتناول المسكنات بانتظام .من
المتوقع كذلك أن تزداد شدة األلم لمدة
 ٧ -۴أٌام بعد العملٌة ثم تخف تدرٌجٌا
الى أن ٌزول تماما ً خالل أسبوعٌن
تقرٌبا بعد العملٌة.
قد تزداد شدة األلم فً الصباح؛ لعدة
أسباب منها جفاف حلق الطفل لعدم
ابتالع شًء أثناء اللٌل ،و بسبب مرور
وقت طوٌل على تناول آخر جرعة
مسكن لأللم.
قد ٌكون هناك ألم أو صعوبة فً تحرٌك
اللسان فً األٌام األولى بعد العملٌة ،ألن
اللسان تم الضغط علٌه بأداة خاصة أثناء
العملٌة لتسهٌل ازالة اللوزتٌن .قد ٌكون
من المرٌح للطفل محاولة تحرٌك لسانه
وبالتالً تسهٌل تناول الطعام والشراب.
قد ٌصٌب الطفل أٌضا ألم فً األذنٌن
تحدٌدا مع البلع ,من دون أن تصاب
بالتهاب أو ٌكون هناك مشكلة .محاولة
تناول الطعام والشراب بشكل منتظم
ٌساعد فً تخفٌف تلك اآلالم.

سوف ٌتكون غشاء أبٌض مكان اللوزتٌن
(مكان اجراء الجراحة) بعد  ٤۲ساعة من
العملٌة ،وسوف ٌختفً تدرٌجٌا خالل
أسبوعٌن الى  ۳أسابٌع بعد العملٌة .قد تكون
هناك رائحة كرٌهة من الفم أول أٌام العملٌة

 -۲األدوية.
المسكنات :قد ٌصف الطبٌب نوع أو أكثر من
مسكنات األلم ،قد تشمل أنواع مختلفة
كالشراب أو الحبوب أو تحامٌل بناءاً على
عمر المرٌض وحالته.
ٌجب أن ٌكون تناول المسكنات منتظما للمدة
الموصوفة ،وباتباع الوصفة المكتوبة من
الطبٌب.
ٌفضل أن ٌتم تناول المسكنات قبل  ۳٠دقٌقة
من الوجبات ,لتساعد الطفل على تخفٌف األلم
أثناء تناول الوجبات ،وللمساعدة فً تسرٌع
الشفاء .
قد تصرف بعض األدوٌة االخرى مثل
المضادات الحٌوٌة أو غٌرها وذلك حسب
حالة المرٌضٌ ،رجى اتباع تعلٌمات الطبٌب .

.۳الطعام والشراب .
السوائل ٌ.جب المحافظة على تناول كمٌات
جٌدة من السوائل بعد العملٌة ،وتعد المٌاه
والعصائر والمثلجات خٌارات جٌدة.
الطعام  .تعد األطعمة الخفٌفة التً تكون
سهلة البلع خٌارات جٌدة بعد الجراحة
مباشرة ،وفً األٌام األولً للعملٌة ثم
تضاف األطعمة مثل المهلبٌة والبطاطا
المسلوقة إلى النظام الغذائً تدرٌجٌا ً حسب
تحمل المرٌض .
ٌنبغً أٌ ً
ضا تجنب األطعمة الساخنة أو
الصلبة .

