بسمه تعالي
ػالئن تشرگی لَسُ ّا ضاهل :
لَسُ چیست؟

تىلن تَ دهاغی-خزخزٍاس خَاب پزیذى

ّز اًساًی سِ جفت لَسُ دارد وِ تا تَلیذ ًَع خاصی

-سزفِ ضثاًِ

گلثَل سفیذ تِ ایوٌی تذى در تزاتز هیىزٍب ّا

-رضذ ًاّواٌّگ فه ٍ صَرت

ٍػَاهل تیواری سا ووه هی وٌذ لَسُ ّا هیىزٍب

-گزفتگی تیٌی

ّایی را وِ هی خَاٌّذ ٍارد تذى ضًَذ تِ خَد جذب
هی وٌٌذ تٌاتزایي هوىي است گاّی تِ طَر هَلت
هتَرم ضًَذ ّویطِ اتتذا یىی اس لَس ُ ّا وِ لَسُ سَم
ًام دارد هتَرم هی ضَد اگز ػَاهل تیواری سا ضذیذ تا
ضذ احتوال تَرم لَسُ ّای دیگز ٍجَد دارد در سٌیي
پاییي هَاد ایوٌی دٌّذُ اس تذى هادر تِ وَدن هٌتمل
ضذُ تٌاتزایي لَسُ ّا چٌذاى هتَرم ًوی ضًَذ اها در
سٌیي  5-4سالگی ّجَم ػَاهل تیواری سا هی تَاًذ
تَرم لَسُ ّا را تِ دًثال

اًسذاد راُ َّایی ،تذ ضىل ضذى صَرت ٍ رضذ
ًاّواٌّگ دًذاى پذیذ هی آیذ .

تٌفس اس راُ دّاىگلَ درد ٍهطىل در تلؼیذى غذاتَرم در ًاحیِ گزدى-ػفًَت گَش

هزالثت ّای پزستاری تؼذ اس ػول جزاحی لَسُ ٍلَسُ
سَم(آدًَئیذ):
-1طثك دستَر ٍاجاسُ پشضه یا پزستار تیوار هی تَاًذ

-تة

هایؼات صاف ٍخٌه هصزف وٌذ تِ ػثارت سادُ تز

 -تی حالی

غذاّای سفت ٍداؽ هوٌَع هی تاضذدر صَرت تَْع

 -تَی تذ دّاى

ًاضتا تواًذ.

 تغییز صذادر صَرت اداهِ داضتي ػالئن فَق تِ هذت طَالًی
تایذ ّز چِ سزیؼٌز تِ پشضه هزاجؼِ ٍدرهاى ضَد.

داضتِ تاضذ.

در غیز ایي صَرت هطىالتی ًظیز،ػفًَت گَش،

-2رٍس تؼذ اس ػول جزاحی هی تَاًذ اس غذاّای ًزم –
آتىی-سزد استفادُ وٌذ هاًٌذ سَج –پَرُ-فزًی-
حزیزُ-ضیزتزًج-تستٌی.......

-3رٍس سَم تؼذ اس ػول جزاحی هی تَاًذ غذاّای

-9در هَارد ًادری هوىي است تیوار تؼذ اس ػول

هؼوَلی استفادُ وٌذاها اس غذاّای خیلی خطه یا

جزاحی هتَجِ تغییز صذای خَد ضَد وِ ایٌگًَِ

سفت پزّیش ضَد.

تغییز صذا هَلتی تَدُ ٍتز طزف هی ضَد .

-4رٍسی سِ تار تا هحلَل ًوىی (سزم ضستطَ ) لزلزُ

-10تیوار تؼذ اس ػول جزاحی تِ دلیل درد هختصزی

وٌیذ ٍهسىي ٍدارٍّای تجَیش ضذُ را طثك دستَر

وِ ضایذ ٌّگام تلغ داضتِ تاضذ هوىي است ووتز غذا

پشضه استفادُ وٌیذ.

تخَرد السم است تذاًیذ وِ غذا خَردى تاػث هی ضَد

-5تیطتز در تستز استزاحت وٌیذ .
-6درصَرت تزٍس تَْع ٍاستفزاؽ خًَی در رٍس ػول
ًگزاى ًثاضیذ ٍهَضَع را تِ پزستار تخص اطالع دّیذ .
-7تؼذ اس پایاى ػول جزاحی خطز خًَزیشی ٍجَد دارد
وِ هی تَاى تا آب سزد ٍاستزاحت وزدى وٌتزل وزد
اگز خًَزیشی تؼذ اس  15دلیمِ وٌتزل ًطذ تایذ تِ
پشضه خَد هزاجؼِ وٌیذ .
-8در صَرت تزٍس تة تاالی  38/5درجِ اس رٍس سَم تِ
تؼذ ٍیا ًاراحتی ّای دیگز هاًٌذ تَْع ٍ استفزاؽ
سزیؼا" تایذ تِ تیوارستاى هزاجؼِ ًواییذ .

مراقبت هاي پس از جراحي لوزه

سخن سزیغ تز تْثَد پیذا وٌذ لذا تیوار را تِ غذا
خَردى تطَیك وٌیذ.
-11تَی تذ دّاى تا چٌذ رٍس طثیؼی است ٍ تِ دلیل
چزن وزدى هحل ػول ًیست.
-12اس رٍس دٍم تِ تؼذ اس ػول جزاحی هوىي است
یه لطز سفیذ یا سرد رًگ در هحل لٍسُ ّا دیذُ ضَد
وِ ارتثاط تِ چزن ٍ ػفًَت هحل ػول ٍحلك ًذارد .
-13لطفا" طثك دستَر پشضه تزای ٍیشیت هجذد
هزاجؼِ فزهائیذ.
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