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ما هي وظيفة اللوزتين؟
هي جزء من الجهاز اللمفاوي (الجهاز المناعي) ومع ذلك يمكن االستغناء عنها اذا ما حدث لها أي مرض يسبب المعاناة للمريض 

علما أن اللحمية لوزة اخرى تقع في البلعوم االنفي خلف االنف. كما ان تضخمها قد يسبب الشخير وبعض السد الميكانييك 
للممر الهوائي.

الدواعي التي تستدعي اجراء العملية:
• اذا تكرر االصابة بالتهاب اللوزتين ثالث مرات او اكثر في العام الواحد مع ارتفاع في درجة الحرارة وصعوبة في البلع والحاجة 

الى استخدام المضادات الحيوية.
• في حالة االلتهاب المزمن الذي اليستجيب للعالج.

• تضخم اللوزتين واللحمية بدون التهاب والذي يسبب صعوبة في التنفس, الشخير, التنفس من الفم الذي يؤدي الى التهابات 
الحلق وتسوس االسنان واضطربات تنفسية اثناء النوم.

ما السن التي يمكن اجراء الجراحة فيها؟
ال سن معين الجراء العملية ولكن التجرى الجراحة في حال:

• اضظراب  نزفي.
• خطر في التخدير عالي أو وصف طبي غير مضبوط.

• فقر دم.
• احتقان حاد. 

 
أليس فيها اي خطر؟

• هناك خطورة من مضاعفات التخدير بصورة عامة.
• أما الخطورة والمضاعفات من العملية أهمها: احتمال النزف اثناء و بعد العملية مباشرة.

االستعداد للعملية:
• االستعداد النفسي والذي يبدأ من البيت بحيث يشرح الوالدين للطفل ماسيحدث بشكل مبسط وان هناك الم يصاحب البلع بعد 

العملية ومن المهم جدا البقاء مع الطفل قدر اإلمكان قبل وبعد العملية.
• الفحوصات الطبية المخبرية التي تطلب من قبل الطبيب قبل العملية.

• زيارة طبيب التخدير للتأكد من لياقته للتخدير

أنواع العمليات:
• الجراحة الكالسيكية بإستخدام الجراحة أو الكوي الكهربائي.

• الليزر.
وكلها تؤدي الى النتيجة ذاتها بالنسبة للمريض، والجراح هو الذي يحدد نوع الجراحة ويناقش ذلك مع المريض اقرباءه.

المـــــــدة:
٤٠ دقيقة ويجرى تحت التخدير العام. عادة يبقى المرضى  استئصال اللوز واللحمية هو اجراء جراحي عن طريق الفم ويستغرق من ٣٠ – 
أثناء النوم طوال الليل في  الصغار في المستشفى عدة ساعات للمراقبة. يتم عادة إبقاء األطفال الذين يعانون من انقطاع التنفس 
اإلقياء  الشديد،  النزف  مثل:  االختالطات  حالة  في  ضروريا  الليل  طول  البقاء  التنفسية،  للحالة  الوثيقة  المراقبة  أجل  من  المستشفى 

الشديد، أو اشباع األكسجين المنخفض.

استئصال اللوزتين واللحمية



ما بعد الجراحة:
تقريبا كل المرضى الذين يخضعون إلستئصال اللوز سيعانون من ألم خفيف إلى شديد في الحلق بعد الجراحة. وقد يشكو    •

البعض من ألم في األذن وقد يشتيك قلة منهم من ألم في الفك والعنق، على اية حال سيقوم الطبيب المعالج بوصف   
مسكنات على شكل شراب أو تحاميل.  

بعد مرور ساعتين أو ثالث من وصول المريض للغرفه وبعد اإلفاقه التامة من التخدير يبدأ المريض بتناول المشروبات  •
والمأكوالت الباردة فأفضل عالج هو البلع الذي يساعد على اإللتئام وتقلل من فرص حدوث النزيف بعد العملية.  

عادة يحدث ارتفاع بسيط في درجة الحرارة من بعد الجراحة ولمدة يوم إلى يومين بعد ذلك. اتصل بطبيبك إذا كانت درجة  الحرارة   •
أعلى من١٠٢ (٣٨٫٨)   

التنفس: قد يالحظ الوالدين شخير للطفل اثناء النوم و أن الطفل يتنفس من فمه وهذا ناتج عن التورم في الحلق ومع زوال    •
هذا التورم يعود التنفس طبيعيا (١٠-١٤ يوم) بعد الجراحة.  

الشرب: يفضل اإلكثار من السوائل . العامل األكثر أهمية في شفاء المريض هو شرب كمية وفيرة من السوائل مثل: الماء   •
أو عصير التفاح. وقد يعاني بعض المرضى من غثيان وإقياء بعد الجراحة وهذا يحدث عادة في ال٢٤ ساعة األولى ويزول تلقائيا   

بعد زوال المخدر. اتصل بطبيبك إذا الحظت أعراض الجفاف (تبول الطفل أقل من ٢-٣ مرات ، بكاء بدون دموع).  
األكل: بالنسبة لألكل فاليوجد عموما تقييدا عليه بعد الجراحة. ولكن ينصح بعض األطباء بغذاء طري ولين خالل فترة الشفاء   •

علما بأنه كلما بدأ الطفل باألكل والمضغ كلما كان ذلك أسرع للشفاء بإذن هللا. االيسكريم مفيد جدا فهو يقلل من األلم   
ويضيق األوعيه الدمويه المجروحه وهو محبوب لدى األطفال ويفتح شهيتهم لألكل. كما يمنع األطفال من المأكوالت   

القاسيه مثل: الشيبس البسكويت والمشويات. وهناك بعض المرضى يقاومون األكل بسبب األلم الذي يشعرون به في   
الحلق مما يؤدي لفقد الوزن ويتم تعويضه بعد استعادة نظام الغذاء الطبيعي.  

الخشاريشه: ستتشكل الخشاريشه في مكان استئصال اللوزة واللحميه وهي عادة ثخينة، بيضاء وتسبب رائحة نفس كريهه   •
وهذا طبيعي. تسقط معظم الخشاريشات على شكل قطع صغيرة ٥ – ١٠ أيام بعد الجراحه.   

العناية في المنزل:
عند خروج المريض للمنزل يحتاج الى أدوية مسكنة لاللم يأخذها نصف ساعة قبل االكل أو غرغرة بعد االكل.  •

يحتاج االلتئام التام من اسبوع الى عشرة ايام بعد العملية.ويمكن خالل هذا الوقت ان يحدث التهاب في المنطقة ويحدث نزف   •
واذا حدث ذلك الداعي لالرتباك والخوف ويجب جلب المريض الى المستشفى مباشرة.  

النزف عند االطفال يكون بسبب كثرة حركة الطفل الغير عادية أو رفضة لتناول الطعام مما يؤدي الى التهاب في المنطقة   •
وبالتالي النزف ولذا يجب التركيزعلى تناول الطعام بعد العملية مباشرة واالستمرار في عملية البلع كما ذكر سابق. مع استثناء   

نقط صغيرة من الدم من األنف أو اللعاب يجب أال يشاهد دم أحمر لماع. إذا حدث هكذا نزف اتصل بطبيبك فورا أو خذ المريض   
إلى الطوارئ.  

قد يالحظ أن الكالم يخرج من أنف الطفل او حدوث ارتجاع للسوائل من االنف عند الشرب وكل هذه من االنعكاسات الطبيعية   •
بعد العملية سرعان ما تزول دون تدخل.  

يستمر المريض في تناول الوجبات الخفيفة والسوائل لمدة  ثالثة ايام ومنذ اليوم الرابع يبدأ المريض في تناول الوجبات الطبيعية.  •
النشاط والحركة: يزيد النشاط ببطء مع العودة إلى المدرسة بعد استعادة األكل والشرب الطبيعي وعدم الحاجه لمسكنات   •

األلم، ونوم الطفل الطبيعي خالل الليل. الينصح بالسفر بعيدا عن الخدمات الطبية لمدة اسبوعين بعد الجراحه.  

المراجعة:
بعد العملية وقبل الخروج من المستشفى سوف يحصل المريض على موعد للمراجعة في عيادة األنف واألذن والحنجرة وذلك   •

خالل إسبوع من موعد إجراء العملية.  

يجب التوجه إلى وحدة الطواريء في حال حدوث:
نزف من االنف أو الفم  •

إرتفاع في درجة الحرارة ٣٨٫٥ درجة ومافوق  •


