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در صورت مشاهده خونریزی در هر زمانی پس 

از ترخیص  وصورا  صز پصزرصج مصرا ص صز                 

کنید.داروهای تجویز رده توسط پزرج طبق  

دستور در منزل مصرف رود.در صورت عصد      

مشکل غیر طبی ی  سز روز   د  ا نظرپزرج  یصا  

روز دیگر  ز پزرج مرا  ز رود.حما  کصرد    

پس از روز سو   و  ا آب ولر  و  ز مدت کوتاه 

ارکال ندارد.  ز مدت یج ماه از حضصور در       

اماکن عمومی  و تماس   ا اوراد سرما خصورده    

دوری کنید. تا مدتی س ی کنید از مصدصدوده     

 قا ل  دسترسی   ز پزرج دور نشوید.

 

 

 

 

ویلسو ، دیصویصد .       ;هامبری، مرلین  ;ونگ، دانامنبع:  

درسنامز پرستاری ونگ.تر مز پورا   سامی ،  مدمصود    

 .9831 دی ی ،واطمز  احدی.تهرا : نشر  ام ز نگر،,

—رهرستا  صصومص صز سصرا      نشانی تدوین کننده :  

میدا  انتظا  ،  نب پارک ا ریشم ،  یمصارسصتصا     

 اما  خمینی )ره(  

 39811848319رماره تماس : 

 :سایت  یمارستا 

http://www.gums.ac.ir/imamh 

    
    
    

  
 

 دانشگاه علو  پزرکی و خدمات  هدارتی گیال  

   یمارستا  اما  خمینی )ره( صوم ز سرا                      

       

  راحی لوزه          

                      

 والدینگروه هدف: 

زیر نظر واحد آموزش سالمت همگانی و  یمار  ا    

همکاری متخصصا   راح  یمارستا  اما  خمینی )ره( 

 صوم ز سرا 

 9813اردیبهشت 

 

در صورت مشاهده خونریزی در هر زمانصی  

 پس از ترخی  وورا  ز پزرج مرا  ز کنید
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  ز نا  خدا

  راحی لوزه

 ردارتن لوزه یج عمل رایع اسصت کصز در       

کودکا  و یا گاهی  صالصنصیصن انصجصا  مصی            

رود.م موال در صورت  زرگی  یش از حد کز  

مانع تنفس یا خورد  غذا رودیا عفونصتصهصای    

مکرر لوزه  ا سا قز  صروز آ سصز در اطصراف          

لوزه،عفونت مکررگصوش،سصرمصا خصوردگصی        

مکرر،تنفس صدادار و  د  و و صدبت کصرد     

 غیر طبی ی، نیاز  ز  راحی لوزه است.

 مراقبت قبل از عمل

از نیمز رب قبل از عمل نارتا  ارد. قصبصل از      

عمل زیور آالت ،ا سا  ولزی ،مانند گیره سصر  

را خارج کنید.الک نصاخصن پصاک رصود.در           

صورت تب و یا سرماخوردگی قبل ازعصمصل     

 حتما  ز پزرج اطالع داده رود. 

  

 

 مراقبت پس از عمل

پس از عمل  یمار  ز پهلو خوا صیصده تصا خصروج         

 ترردات دهانی  ز آسصانصی صصورت گصیصرد.تصا           

ساغت چیزی از راه      6هوریاری کامل   ز مدت 

دها   ز کودک داده نشود.  لع آب دهصا   صز        

کاهش درد کمج می کند.احتمال گصلصودرد و      

ساعت اول    41سفتی گرد  و استفراغ  م موال در

  د از عمل و ود دارد.در صورت خونریصزی از     

 ینی و یا خروج خو  از  گورز دها  یصا  صلصع        

مکررو یا استفراغ خونی  ز پرستار یا پزرج اطالع 

داده رود.گاهی گوش درد و تب خفیف   د از    

عمل و ود داردکز مر وط  ز زخم  ناحیز عمل ا   

ست و وقط مسکن توصیز می رود.پس از عمل از    

 .سروز کرد  و صاف کرد  صدا خودداری رود

 مراقبت در منزل

از خورد  غذاهای تند  مدرک ، ترش ،داغ و     

سفت کز  اعث خراش حلق رود تصا یصج مصاه        

خودداری رود.استفاده از انواع رر ت هصا، آب     

میوه ها و مصرف  ستنی مجاز است) هتر است آب  

پرتقال داده نشود.( .پس از عمل  رای پیشگیصری     

از  وی  د دها  ،می توانید دها  را  صا سصر          

رستشوی  شویید. دوع مدووع تیره پس از عمل  ز 

علت  لع مقداری خو  ، طبی ی است. در صورت 

 درد از مسکن طبق دستور پزرج استفاده کنید.


