
ما هو التهاب اللوزتني؟
التهاب اللوزتني عدوى تصيب اللوزتني اللتني تتواجدان يف مؤخرة 

الحلق. 

واألسباب األكرث شيوعاً اللتهاب اللوزتني هي فريوسات شبيهة 

بالزكام العادي لكن قد يعود السبب أحياناً إىل بكترييا، كـ 

»العقديّة«.

وإذا كنت بالغاً يافعاً فيمكن أن تكون مصاباً بحمى غّدية أو بـ 

»كرثة الوحيدات العدوائية«.  

سوف يعطيك طبيبك مشورة بالسبب األكرث ترجيحاً بالنسبة 

لحالتك. 

ملاذا أُصبت بالتهاب اللوزتني؟
تنترش الفريوسات والبكترييا التي تسبب التهاب اللوزتني باالتصال 

املبارش بني شخص وآخر، وحتى عن طريق مجرد استنشاق الهواء 

ذاته.  

وال توجد وسيلة مكفولة متنع انتشار العدوى، لكن غسل اليدين 

بانتظام وتغطية الفم عند السعال والعطس يساعد يف هذا 

الشأن. 

العالج
ال يوجد عالج محدد اللتهاب اللوزتني الفريويس، لكن من املهم 

أخذ مسكنات للوجع يك تتيح لك مواصلة تناول سوائل كافية. 

أما التهاب اللوزتني البكتريي فيمكن عالجه باملضادات الحيوية 

بالرغم من أنها ليست رضورية، إذ أن العدوى ستستقر مع 

الوقت. 

وميكن أن تحتاج الحاالت األكرث حدًة إىل سترييودات لتساعد يف 

خفض التورّم وااللتهاب، وإىل سوائل عن طريق مصل يف الوريد 

إذا مل تكن قادراً عىل البلع.  

التهاب اللوزتني
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مسكنات األمل
يف العادة تكفي مسكنات الوجع العادية، مثل باراسيتامول 

وإيبوبرفن، ملعظم التهابات الحلق. راجع طبيبك لتعرف ما إذا 

كان من املأمون أخذ مضادات لاللتهاب )مثل أيبوبرفن(.  

وقد توفر أقراص املص الخاصة بالحلق وبخاخات الحلق أو 

سوائل الغرغرة الخاصة بالحلق فائدة كبرية. استفرس من الصيديل 

عن أفضلها لحالتك. 

الرشب
ميكن أن تتعرض لالجتفاف برسعة كبرية إذا مل ترشب كمية كافية 

من السوائل. 

ينبغي أن ترشب حوايل ليرتين كل 24 ساعة بحسب حجمك 

واملناخ املحيط بك. 

وميكن أن يساعدك أخذ مسكن جيد للوجع، لكن إرجع إىل 

املستشفى إذا ظللت غري قادر عىل الرشب.

األكل
من املأمون للبالغ سليم الصحة أن يصوم عن الطعام لبضعة أيام.  

لكن يحتاج مرىض السكري واألطفال الصغار إىل املحافظة عىل 

مأخوذهم من الطعام. فإذا انطبق ذلك عليك، راجع طبيبك 

واستعلم عام يجب أن تفعله بشأن نظامك الغذايئ خالل األيام 

القليلة املقبلة.  
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ل من املسؤولية القانونية: هذه املعلومات الصحية هي ألغراض توعوية عامة فقط. يجب دامئاً استشارة طبيبك أو اختصايص صحي آخر للتأكد من  تنصُّ
مالءمة هذه املعلومات لك.

ما الذي يجب أن تتفّقده؟
أحياناً قد يتطور التهاب اللوزتني البكتريي فيسبب خراجاً يف 

إحدى اللوزتني، أو يف أحيان أكرث ندرًة يف أماكن أخرى يف الرقبة. 

يتطلب ذلك عادًة عملية جراحية لترصيف العدوى.  

تشمل عالمات وجود خراج، أو »عاذور« ما ييل:

♦ تغيري يف صوتك 	

♦ صعوبة يف فتح الفم	

♦ عدم قدرة عىل البلغ	

♦ تفاقم األمل.	

إذا كانت لديك أية أعراض جديدة تشعر بقلق حيالها، فينبغي 

أن تعود إىل قسم الطوارئ أو تراجع طبيبك العام بشأنها. 

التهاب اللوزتني
 نرشة معلومات للمرىض

التعليامت:

الحصول عىل املساعدة:
 يف الحاالت الطارئة اذهب إىل أقرب قسم للطوارئ

أو اتصل بـ 000.


