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لوزه سوم)(برداشتن لوزه و خلفي هاي

درلوزه آنها گيري قرار محل دليل به ها
مي متعدد عفونتهاي دچار لوزهدهان حاد عفونت تب، خُرخُرهايگردد. درد، گلو با ها

مشخص بيني آبريزش بدبو، تنفس درد، گوش دهاني، تنفسي بلع، در اشكال شبانه،
معمي لوزهشود. عفونت ميموالً بهبود دارودرماني با كشتها به توجه با كه يابد

مي تجويز پزشك توسط مناسب بيوتيك آنتي بيمار گلوي درترشحات شود.
لوزه جراحي از باشد نتيجه بي دارويي درمان استفادهصورتيكه درمان جهت ها

طبقمي مناسب بيوتيك آنتي با درمان نيز جراحي از بعد و ادامهشود پزشك تجويز
يابد.مي

لوزه برداشتن جراحي عمل تحت چنانچه سالمتي، آرزوي ضمن گرامي قراربيمار ها
ميگرفته جلب زير موارد به را شما توجه نماييم:ايد

كنيد.-1 خودداري شديد فعاليت از عمل از بعد روز سه تا
سرد-2 بنوشيد.آب خنك) (مايعات
ف-3 مثل سرد آبكي بخوريد.غذاهاي شيرين ميوه آب بستني، ژله، رني،

و-4 انجير مصرف از همچنين نكنيد. استفاده مركبات آب و ترش آبميوه
فرماييد. خودداري اكيداً كيوي

سيب-5 پوره پز، آب مرغ تخم فوق، رژيم بعالوه هفنم تا چهارم روز از
كنيد. مصرف آش و پخته نخود لوبيا، هويج، زميني،



انجام-6 خود معمول عادت طبق را كردن حمام
دهيد.

مي-7 كه باشد داشته وجود است ممكن ها گوش و گلو داروهايدرد از توانيد
كنيد. استفاده مربوطه پزشك تجويز طبق آسپرين از غير به مسكن

مي-8 گلو از خونريزي كه باشيد داشته غذاهايتوجه خوردن علت به تواند
ميسفت كه آيد وجود به دوم هفته در سرماخوردگي همچنينيا و استراحت با توان

كنيد. متوقف آنرا يخ آب كردن غرغره

آرامي-9 به را خون خونريزي، صورت (زيردر بخوابيد پهلو به و بريزيد بيرون
كمي مراجعهسر بيمارستان و درماني مراكز به خونريزي ادامه صورت در باشد). باال

د.كني
باالي-10 تب بروز صورت بعد)38در به سوم روز (از درجه

در صورت اين غير در و كنيد مراجعه پزشك به سريعاً استفراغ و
كنيد. مراجعه درمانگاه به شده تعيين وقت
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