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BADEMCÝK ÝLTÝHABI
Eðer çocuðunuzun boðazýna bakarsanýz, bademciklerin kýzarmýþ ve
þiþmiþ olduklarýný görebilirsiniz. Bazen de, bademciklerin üzeri beyaz veya
sarý renkli bir maddeyle kaplanmýþ gibi olabilir. Çocuðunuzun
bademciklerinin iltihaplý olup olmadýklarýný anlamayabilirsiniz; eðer
bademcik iltihabýndan þüpheleniyorsanýz doktorunuza baþvurunuz.
TANIM:Çocuðunuzda bademcik iltihabýnýn aþaðýdaki belirtilerinden biri
veya birkaçý bulunabilir :
&#8226; boðaz aðrýsý
&#8226; yutkunma sýrasýnda aðrý veya rahatsýzlýk hissi
&#8226; kötü aðýz kokusu
&#8226; ateþ
&#8226; sesinde çatallanma
&#8226; boyundaki lenf bezlerinde þiþme
Bademcik iltihabýnýn tedavisi / Ameliyat ne zaman gerekli?
Antibiyotikler sayesinde artýk her bademcik iltihabýnýn standart tedavisi,
eskiden olduðu gibi ameliyat deðildir. Ancak, sýk tekrarlayan boðaz aðrýsý
ve bademcik iltihabý halinde bunu bir doktorun deðerlendirmesi gerekir.
Doktorunuz streptokok enfeksiyonu olup olmadýðýný araþtýrmak üzere
boðaz kültürü yapýlmasýný isteyebilir. Streptokoklar, iltihaplanmaya neden
olan bakteri türü mikroplardýr. Bakterilerin neden olduðu iltihaplarda da
antibiyotik tedavisi iyi sonuç verir.
Doktorunuz aþaðýdaki durumlardan biri veya birkaçýnýn bulunmasý halinde
bademcik ameliyatý önerebilir:
&#8226; çocuðunuzun solunumunu engelleyecek derecede bademciklerin
büyümüþ olmasý
&#8226; çocuðunuzda yutkunma güçlüðü bulunmasý
&#8226; sýk tekrarlayan boðaz aðrýsý
&#8226; sýk tekrarlayan boðaz iltihaplanmasý
&#8226; bademcik iltihabýnýn orta kulak iltihabý, sinüzit, vs. gibi
komplikasyonlara neden olmasý
Bademcik ameliyatý (tonsillektomi) sýrasýnda neler olur?
Ne kadar sýk yapýlýyor veya basit görünüyor olursa olsun, her ameliyat
çocuk ve ebeveynler için genellikle korkutucudur. Onu nelerin beklediðini
anlatarak, çocuðunuzun kendini ameliyata hazýrlamasýna yardýmcý
olabilirsiniz.
Bademcik ameliyatýnda :
&#8226; çocuðunuz, genel anestezi verilerek uyutulacaktýr. Bu, ameliyatýn
bir ameliyathanede yapýlacaðý ve çocuðunuzun ameliyat sýrasýnda bir
anestezi uzmaný tarafýndan izleneceði anlamýný taþýr.
&#8226; çocuðunuz yaklaþýk 20-30 dakika süreyle uyuyacaktýr
&#8226; cerrah, bademcikleri çocuðunuzun aðzýnýn içinden alacaktýr.
Bademcik ameliyatý için deride bir kesi yapýlmasýna gerek yoktur.
&#8226; cerrah, bademcikleri bulunduklarý yerden bazý kesiler yaparak
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çýkartacak ve kanamayý durduracaktýr.
Çocuðunuz uyanma odasýnda ayýlacaktýr. Solunum güçlüðü veya kanama
belirtisi olmasý halinde tekrar ameliyathaneye alýnmasý gerekebilir.
Genellikle hastanede toplam kalýþ süresi 5-10 saat arasýnda olmaktadýr.
Yeterli sývý gýda almaya baþlamayan, 3 yaþýn altýnda olan ve bayýlma
nöbetleri gibi sürekli bir hastalýðý bulunan çocuklar hastanede bir gece
kalacaktýr.

Gönderen Bozkurt NET:
http://www.ulkuocagi.net
Bu Haberin Adresi:
http://www.ulkuocagi.net/modules.php?name=News&op=NEArticle&sid=230
0

Sayfa 2 ile 2 Açýk Wednesday, January 19 2022 @ 15:23:22 CET.

