
اللوزتين ستئصالمعلومات حول عملية إ  
                      (INFORMASJON VED MANDELOPERASJON) 

 
التخدير العام وانت سوف جرى تحت سوف ت  والعملية ، اللوزتين لك أو ألحد اطفالك إستئصالإلجراء عملية طط لقد خ  

 .جراء العمليةبشيء اثناء الن تشعر و تكون مخدرا  
اللوزتين، لكن اليوم  إستئصالبعد اجراء عملية  لمدة طويلةقى المريض في المستشفى في السابق ان يب العاديكان من 

المريض يرقد يجب أن بعد اجراء العملية . در المريض المستشفى في نفس اليوميغاوالنهار  العادة خالل العملية في جریت  
ما  ءبشي. عندما يكون هنالك شك ن حالتە الصحية تسمح بذلكنجد أ االمستشفى عندم ةغادريمکنە متحت المراقبة ولفترة 

 . هناكتحت المراقبة  ليکون المستشفى إلیالمريض  يمکننا أيضا إدخالبعد العملية 
 

 ،بسرعةفي العادة  تزول لكن هذه الحالة ،في فترة االنعاش بعد العملية متوترا  الطفل ن يكون غير المألوف أليس من 
تم ي ح للمريض بمغادرة العيادةاللتأكد من أن المريض آمن وفي حالة صحية جيدة. قبل السمطوال الوقت ن ونحن موجودو

ل للمريض المعلومات النهائية الضرورية قب ويعطي لطبيب سوف يفحص الجروح في الحنجرةاو، لطبيبا ە من قبلفحص
 .ذهابە إلی بيتە

 
 و، ا من قبل شخص بالغ في األربعة وعشرين ساعة األولى بعد العمليةراقبون ي  يجب أعلی حد سواء طفال البالغين واأل

 .مع الوالدين في نفس الغرفة يجب أن يرقد األطفال
 

تحت نفس  "الكاذبة و اللوزة الثالثةألە في الغالب عملية إزالة "الغدانية  جرىلوزتين ت  ال ستئصالإالطفل الذي يجري عملية 
أثناء العلمية  مە طبيب األنف واألذن والحنجرةيقي  شيء سالولکن فقط إذا وجد الطبيب أنها متضخمة. وهذا ، ر العامالتخدي

 .بعد العملية الغدانيةعن إزالة الوالدين وسيتم إعالم . مسبقا   إزالتهار إذا لم يکن قد تقر  
 

 دناه:سنوضح أأنواع مختلفة من المضاعفات كما اللوزتين قد تحدث  إستئصالبعد عملية 
 

 اإللتهاب 
نە حصل بالضرورة أاليعني هذا ولکن  ن ترتفع حرارة الجسم قليالأفي األيام األولى بعد العملية من غير المستغرب  -

 38,5إلی أعلى من رتفاع درجة حرارة الجسم إلتهاب هي العالمات المهمة التي قد تعني حصول اإل من بين التهاب.

 :ويرافق ذلك درجة مئوية
 ئحةالرا الهثة و كريهةس انف# أ
 متزايدةالم آ #
 سيئة للمريضعامة  حالة صحية #
  

الحاجة إلی بدء العالج بالمضادات م ن تتصل بنا وعندها سنقي   أما عليك إال  باألعراض أعاله، عندما تشعر  -
  كريە الرائحة!ا يطلقون نفس في األيام األولى بعد العملية الكل   بأن  تنسى  الأن لكن عليك  .الحيوية

منطقة في اللون  بطبقة صفراء تكون مغطاة الكل   بعد العملية عند روحجن الأ يضا  عليك أن ال تنسى أ -

 ليس ذاتە ا بحد  هذ .تدريجيا   بعد ذلكختفي وت ول بعد العمليةفي األسبوع األكثافة الطبقة تزداد ، وهذە بلعومال

 عالمة علی حدوث التهاب!
 

 النزيف
هو خروج القليل من الدم مع اللعاب اللوزتين، و ي خطير بعد عملية إستئصالن يحصل نزيف دمومن النادر أ -

والسبب في ذلك هو أنە في  .اللوزتين ويستمر ذلك حوالي عشرة أيام بعد العملية إستئصالشيء عادي بعد 
سبوع وهذا يحدث عادة بعد أ، طازجا   فيبصق المرء دما  من الدم من اللوزتين  قليلة كميةب تسر  حيان تبعض األ

 يتوقف عادة  بنفسەا النزف البسيط هذمثل . طبقة الصفراء التي تغطي جرح العمليةاختفاء ال من تقريبا  
 ة!مرتفع يةوضعفي بقاء الرأس صاص قطع من الثلج واالستلقاء مع إتبإم
 ستحصلوعندها  اتفيا  ه األذن والحنجرةنف ونزيف يجب عليك اإلتصال بطبيب األعندما يحصل  مالحظة! -

 .بصوره آمنة صحيةتمكن الطبيب من متابعة حالتك الخطوة بخطوة وي منە على النصائح
 
 
 
 
 



 ةاستعمال المسكنات قبل العملي
قد بدأ مفعول هذه المسكنات قبل إجراء العملية بحوالي ساعة بحيث يکون يجب استعمال بعض المسكنات  -

 : عطی المسكنات علی النحو التاليت  عندما يصحو المريض من التخدير. و
 

 ين البالغ
 ملغ Paracet 1500 رام  مع حبة واحدة باراسيتملغ Voltaren50  حبة واحدة فولتارين

 
 سنوات 6طفال فوق األ

 ملغرام Paracet 500 ملغرام مع حبة واحدة باراسيت Voltaren  25فولتارينحبة واحدة -

 
 سنوات 6طفال تحت األ

أو حبوب  شرابباراسيت علی شکل هنا تحسب وفقا لوزن الطفل مع  والجرعة nurofen نوروفين شراب-

 .تحسب حسب وزن الطفل ارةفو  
 

 االدوية المسكنة بعد العملية
ولى بعد يعطي في الساعات األقد وهذا  ،البلعومفي موضعي  ثناء العملية بإستخدام تخديرالطبيب اسيقوم  -

ولى بعد بصورة طبيعية في الساعات األالبلع  ا يجعل من الصعبمم   في الحلقبالخدر  ا  غريب ا  شعورالعمليە 
 .العملية

، وبعد ذلك األولى بعد العمليةالعشرة األيام في  إلی استعمال األدويە المسكنة بصورة منتظمةالمريض يحتاج  -
 متابعة الحالة الصحية العامةتعمال هذه االدوية بصورة تدريجية. األمر األهم هو تقليل اس يمکن للمرء أن يحاول

 يشرب كميات كافيە من الطعام والشراب. يأكل و والتأکد من أنەللمريض 
 .شفاء والتئام االجروح مليةهذا سببە عو !ولاألسبوع األي اآلالم فتزداد ن انە من الطبيعي أ !تذكر -

 يضا. األلم الى األذنين أقد ينتقل وفي هذە الحالة 
 :تعطى كما يلي األدوية المسكنة -
 

 البالغين
  ( ثالث مرات يوميا  ملغرام ) حبة أو تحميلة Voltaren 50فولتارين  -
 ات يوميا  ة مرربعأو شراب أو تحميلة( أ غرام ) حبة Paracet 1باراسيت  -
 لوحدە مرة رابعة باراسيتمرات يوميا و  ثالثة معا فولتارين و باراسيتل استعمهذا يعني ا -

 
 Paralgin Forteبارالجين فورتي 

 ال وهذە التحاميل. Paralgin Forte بتحاميل بارالجين فورتي من الطبيب يحصل المريض ايضا على وصفة -

األيام التي تكون اآلالم شديدة فيها. وعندها يستبدل  فقط فييحتاج المرء إلی استخدامها طوال الوقت، بل 
 . المريض باراسيت ببارالجين فورتي

 تي بارالجين فورتيتعادل حب   Paralgin Forte Major واحدة من بارالجين فورتي ماجورتذكر أن تحميلة  -

Paralgin Forte تي:وية تكون كاآلد. الجرعة القصوى من هذه األ 
 

 .مرات في اليوم ةربعأحبتين  :Paralgin Forteحبوب بارالجين فورتي 

 .في اليومأربعة مرات  : تحميلة واحدةParalgin Majorبارالجين ماجور تحاميل 

 
 :طفالاأل
ملغرام(  125 لةو تحميالطفل أ)على شكل شراب وحسب وزن   Nurofenسنوات: نوروفين 6طفال تحت األ -

ن يستعمال باراسيتو  نوروفينارة أو تحميلة(. ) شراب، حبوب فو  وحسب وزن الجسم  ع باراسيتيستعمل م
 مرات يوميا.  ةثالث امع

 
 باراسيتتستعمل مع و تحاميل( ملغرام )حبوب أ Voltaren 25 فولتارين سنوات: 6كثر من ل بعمر أاالطفا -

مرات  ةثالث ان معيستعمال باراسيتو  فولتارين( . ارة أو تحميلةبوب فو  ح وحسب وزن الجسم ) شراب أو
  يوميا. 

 
وح في المنطقة الشرجية حداث جرڤازالين للترطيب ولتجنب إعند استعمال التحاميل عليك استعمال  مالحظة!

 .عند إدخال التحميلة



 
   الغذاء

وسهل البلع.  ا  والطعام يجب ان يكون لين ،ولىة األيام العشرفي األ ينباردن يكونا يجب أالطعام والشراب  -
 . بشکل طبيعيكل الطعام العودة الى أ وبهذه الطريقة يستطيع المريض تدريجيا  

 
  السوائل
ة . ينبغي اختيار شرب السوائل الغني  ات كافيە من السوائلكمي   ،طفالاأل أن يشرب المريض، وخصوصا   من المهم  

 .الخئل المغذية، والسوا . مثال عصير الفواكە، الشرابوليس شرب الماء فقط ةبالمواد المغذي  
. من العالمات التي السوائلات كافيە من يشرب كمي   المريض ال ن  بأ تصال بنا في حالة اإلشتباهيجب عليك اإل

 ل خالل اليوم. تبو  هي عدم قيامە بالمن السوائل  كافية يشرب كميات ن الطفل العلی أ تدل  
 

 ة النشاط والحرك

والذهاب في  المريض المشييستطيع بعد العملية. سبوعين ب التمرين لمدة أالمريض للراحة ويتجن  ن يخلد يجب أ -
 علی ذلك.  قادرا  نفسە  إذا كان يحس   ستنشاق هواء نقيإلجهاد ب اإلادئة مع تجن  ه جوالت

  عطى إجازة مرضية لمدة أسبوعين بعد العملية. البالغ ي  المريض  -
بعد العملية. وعندما تتحسن سبوع األول األ يذهب الى الحضانة أو المدرسة في البيت والالطفل ن يبقى بأنصح ي   -

. ذلك بوع الثاني بعد العملية فليفعلفي األس الروضة أو المدرسة الذهاب إلى نە يستطيعبأ حالتە الصحية ويشعر

  ين علی العملية.سبوعمرور أقبل  المريض النشاطات الجسمانية الثقيلة والمجهدة يمارس أال   يجبلكن 
 .لمدة اسبوعين بعد العملية ا من درس الرياضةبموجبه عفوني   شهادة طبيةعلى واليافعون ل اطفاأليحصل  -

 

  الكحول /التدخين/ السعوط
 ن ذلك يزيدلمدة اسبوعين بعد العملية أل (SNUS)استخدام السعوط  ون أالتدخي بيتجن  ن أالمريض ينبغي علی  -

 نزيف. و لتهاباتمن احتمال حدوث إ
 الكحول لمدة اسبوعين بعد العملية.  تناول يتوقف عنن علی المريض أينبغي  -

 
  الربو  

في يوم العملية. ويجب أن يأخذ المريض  الجرعة الصباحية من دواء الربو   يتناولوان أمرضى الربو علی يجب  -
 . ەاجە يحتلعل  المستشفى لى إ معە دواء الربو  

 

  المريض مرافقي
إلی البيت بعد معە في السياره  ەيقل  لشخص بالغ كمرافق  ن يكون معەجب أي أيضا   البالغ يضن المرتذكر أ -

في الليلة األولى بعد العملية وليس من الضروري أن يبيت معە ن يبيت شخص بالغ مع المريض العملية. يجب أ
 .في نفس الغرفة

في نفس إلی متابعة مکثفة بعد العملية، وهذا  ونيحتاج ما إثنين ألنهم غالبا   ن ياتي مع األطفال مرافقينننصح أ -
 لبيت بعد إجراء العملية.  المرء السيارة إلی ا عملي بدرجة أکبر عندما يقل  الوقت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

علی النحو تصال بي إذا کانت لديك أسئلة بإمكانك اإلو مضاعفات أ في حالة حدوث
 اآلتي:

 
 ذن والحنجرةعيادة األنف واأل / HAUKELAND SYKEHUSالندمستشفى هاوك  أيام اإلثنين: 

ØRE-NESE-HALS POLIKLINIKK  (15.30 – 08.00)من الساعة 

 (الندمستشفى هاوك  مقسم الهاتف لرقم  هوهذا )  55975000 صل بالرقمات   -
 صل بي عند الحاجة.صل عليك القول بأنك أحد مرضاي وأنني اتفقت معك أن تت  عندما تت   -
 .لى رقم هاتف مكتبيوليس إ (2667-9) بي الخاص  النداء  لوك إلى رقمم أن يحو  خبرهأ -

 
  STRAUME SPESIALISTSENTERالطبي في ستراومي  صيمركز التخص  ال: الجمعة - الثالثاءمن 
  ( 15.00 – 08.30 ةن الساع)م

 56313766والحنجرة ذن ألنف واألعيادة ااإلستقبال لمکتب رقم  -
 !13.00يکون وقت اإلتصال بالهاتف إلی الساعة  ام الجمعةمالحظة! في أي  

 
  (Dr. Holdensالمحمول للدكتور هولدنس)رقم الهاتف  92022313قم روقات العمل اتصل بالخارج أ

 
 !113اتصلو بالرقم  عبر الهاتف، ارئة وإذا لم تتمکنوا من الوصول إلي  عند الحاجة إلی مساعدة ط

 
فيها  المعلوماتكون هذه  وال  أ ةسؤال علينا، لكن ننصح بقراءة هذه المعلومات بدق   لطرح أي  بكم  وسهال   هال  أ

  .إجابات على أغلب األسئلە التي تدور في أذهانكم
 
 
 

  فضل تحياتنامع أ
 في ستراومي  الطبي صيمركز التخص  ال / عيادة أمراض األنف واألذن والحنجرةنحن في 

ØRE-NESE-HALS/SPESIALISTSENTERET PÅ STRAUME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


