
لٌفاٍی تطکیل ضذُ است کِ در دٍ  غذدلَسُ ّا اس 

لَسُ سَم  )آدًَئیذ( اس یک تَدُ ٍ  پطت ستاىطزف 

تشرگ اس تافت لٌفاٍی تطکیل ضذُ است کِ در قسوت 

تزداضتي لَسُ ّا  .قزار گزفتِ است تیٌیپطت هزکشی 

یک ػول ضایغ است کِ در کَدکاى ٍ گاّی در 

تشرگساالى اًجام هی ضَد ٍ تِ پیطگیزی اس گلَدرد 

بسرگی . ّای هکزر چزکی ٍ تٌفس تْتز کوک هی کٌذ

غیر طبیعی و عفونت مکرر لوزه، علت برداشتن 

 آن می باشد.

 

: گلودرد، تب، سوزش 

: و  گلو و اشکال در بلع

بد بو و صدادار، گرفتگی بینی،  تنفس از دهان،

 گوش درد و عفونت مکرر گوش و کاهش شنوایی

 یکی ٍ ساتقِ پشضکی هؼایٌِ فیش (1
 آسهایص خَى )سهاى اًؼقاد خَى ( (3

 دًذاى لقکٌتزل  ٍجَد  (4

 خَدداری اس هصزف آسپزیي، تزٍفي،  (5

 ٍارفاریي ٍ دارٍّای هطاتِ ًاپزٍکسي،

هصزف دارٍّای خاظ تا یک جزػِ کَچک  (6

 آب 

ساػت ٍ تزا ی   23ًاضتا تَدى حذٍد  (7

 ساػت قثل اس ػول  7تا  5ضیزخَاراى 

 

 

تَجِ تِ ػَارض تؼذ اس ػول جزاحی اس جولِ  (2

تا 8خًَزیشی ،تة ، گلَ درد ٍ گَش درد کِ 

 رٍس پس اس جزاحی هحتول است. 21

جذی تزیي خطز تؼذ اس ػول خًَزیشی تِ  (3

 ساػت اٍل هی تاضذ.  35تا  23خصَظ در 

غییزات ت تزرسی تیوار اس ًظز ػالین خًَزیشی ; (4

 افشایص تة، تٌفس ٍ ًثطحیاتی )ػالین 

تلغ هکزر ٍ استفزاؽ خًَی تِ ، تیقزاری، (تٌذ

هقذار سیاد )در صَرتی کِ خزٍج خَى قثل اس 

تؼذ اس تلؼیذُ ضذى  تلؼیذُ ضذى تاضذ رٍضي ٍ

 .(تیزُ هی تاضذ

هذفَع سیاُ رًگ تِ دلیل تلؼیذى خَى   (5

 هیثاضذ.

 تِ پزستاردر صَرت خًَزیشی اطالع  (6

تالفاصلِ تؼذ اسػول تْتزیي پَسیطي خَاتیذُ  (7

 یا تِ پْلَی چپ ِ ضکن  ٍت



استفادُ اس کیسِ یخ رٍی گزدى جْت جلَگیزی  (8

 اس خطز خًَزیشی 

پس اس َّضیاری کاهل ٍ ضزٍع تِ خَردى     (9

زیشی، تا تزگطت رفلکس سزفِ ٍ تلغ ٍ ػذم خًَ

تستٌی یخی ٍ  ،صلِ ،هایؼات سزد، تکِ ّای یخ

 سپس تا چٌذ رٍس رصین غذایی ًزم 

است حتی اگز تلغ آسار ًَضیذى تِ هقذار سیاد هْن  (:

 سیزا اهکاى کن آتی تذى ٍجَد دارد. دٌّذُ تاضذ،

در صَرت درد، یک ساػت تؼذ اس هصزف هسکي  (21

 تِ کَدک خَد غذای سزد ٍ ًزم تذّیذ.

ی تٌذ ٍ اسیذی ٍ داؽ جلَگیزی اس هصزف غذاّا (22

 یا سفت 

ای لثٌی تِ دلیل ٍردُ ّػذم استفادُ اس ضیز ٍ فزآ (23

صزف هایؼات قزهش ٍ غلیظ ضذى تزضحات ٍ ػذم ه

  قَُْ ای تِ دلیل رًگی ضذى تزضحات

 

)یک  زیشی ٍجَد داردتا سهاًی کِ احتوال خًَ (24

اس هسَاک سدى ، غزغزُ کزدى ٍ سزفِ  ّفتِ(

 .تپزّیشیذ

 

تَی تذ دّاى ٍ گَش درد در چٌذ رٍس اٍل  (25

 سزم ضستطَدارد، ضستي دّاى تا  دٍجَ

جْت رقیق ضذى تزضحات ٍ رفغ تَی دّاى 

 پیطٌْاد هی ضَد.

 35گلَدرد ٍ سفتی گزدى ٍ استفزاؽ در  (26

 ساػت اٍل تؼذ اس ػول طثیؼی است.

تزای درد هسکي دادُ ضَد ٍ اس سزفِ ٍ  (27

 صحثت کزدى سیاد تپزّیشد.
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