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گرفته اند بايد نكات زير را به مدت يك هفته قرار بيماراني كه تحت عمل جراحي لوزه ها توجه فرماييد
  :رعايت كنند

  

  .و ممكن است تا چند روز ادامه يابدي لوزه ها به وجود آمده حگلودرد پس از جرا .1

گوش ها طبيعي است وبيماران نبايد بدون معاينه وتجويز پزشك از قطره هاي مختلف  انتشار درد به .2
  .گوش استفاده كنند

ايجاد ) از يك تا دو درجه( در بسياري از بيماران با وجود استفاده از آنتي بيوتيك ممكن است تب خفيفي .3
  .اين امر به علت كاهش آب بدن بوده ونشانه عفونت نيست.شود

  ا چند روز پس از عمل پرده سفيد رنگي  بستر لوزه هاي عمل شده رااز يك ت .4

  .اين نشانه عفونت نبوده وكامال طبيعي است.مي پوشاند

هرچند .(ولي بعد اقدام به صحبت كردن بالمانع استساعت اول بيمار استراحت نمايد  24بهتر است در   .5
 ).ل استبراي بيمار مشك, در اين موارد تلفظ بعضي حروف مانند خ

به  ولي دردناك باشد هر چندبلع بزاق .اجتناب نمايد) تف كردن(ج كردن آب دهان ربيمار بايد از خا .6
  .ترميم سريع زخم لوزه هاي عمل شده كمك مي كند

  .بيماران پس از ترخيص مي توانند حمام كنند .7

  

 دستورات دارويي

  .ه صورت شربت مايع باشد استفاده كنندب پس از جراحي لوزه ها بيماران تنها مي توانند از داروهايي كه- الف

  .پزشك صورت گيرد بايد تنها با تجويز غيرهاستفاده از ساير داروها مانند امپول يا -ب
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  دستورات غذايي

  : غذاهايي كه بيماران نبايد ميل كنند 

  )...از ميوه جات ، نان ، برنج و اعم (هر نوع غذاي سفت - 1

  ...  )ما ست ترش ،آب ميوه ترش و(هرنوع غذاي ترش  - 2

  . هر نوع غذاي گرم و داغ  - 3

  :غذاهايي كه بيماران مي توانند ميل كنند 

  ....)مانند آب هويج ، آب طالبي ، آب سيب و(آب ميوه شيرين وسرد  - 1
 . )نباشد ... ذرات برنج يا رشته و به شرط آن كه ترش نبوده و حاوي (انواع سوپ سرد  - 2

 ...بستني ، ژله ، زرده تخم مرغ ، پوره سيب زميني ، فرني خنك ، ماست شيرين ، شير سرد شده و  - 3

  

بـا ايـن همـه    . بيمار بايد درروزهاي سوم و هشتم پس از عمل توسط پزشك گوش و گلو و بيني معاينه شود
يا دچار عوارض شـديدي ماننـد تـب ، درد بـيش از حـد ،       چنانچه بيمار در اخالط خود خون مشاهده كرد و

  . گرديد بايد فورا به پزشك جراح خود مراجعه نمايد ... تهوع و استفراغ و

  


