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 چه می دانید؟ فارنژیت )گلودرد( از 

 

 ، ر لیورر ، بیا عئمییی از یلییو سیوزو  لیو وباشی  از میکروب یا ویروسها میی یالتهاب وعفونت حلق ناشفارنژیت، 

   شور. ررر عیومی ب ن ری ه می تورم غ ر لنفاوی رر ررن ) اهی(و ، اختئل بلع،احساس غلغلک یاتوره رر لو ،تب

 علل فارنژیت:                                                              

 ریزو بینی،عطسه واحساس کوفتگی وعئمیی مانن  آب ، باعث ایجار اکثر ویروسها معیوالً به هیراه  لوررر : ویروسها

 .به خصوص رر فصو زمستان به سرعت  سترو می یابن  .این ویروسها بسیار مسری هستن  ومی شون ررر عیومی ب ن 

 یک هفته طول می کش . بییاری معیوالً ویروسها برخئف باکتریها نیازی به ررمان با آنتی بیوتیک ن ارن  و

 )تب  ای یلبییه هیرریچ ب یار آسیییبا توجه به عامو آن که می توان  فرر را رچ لوررر باکتریایی  : باکتریها

هرانرانشگاه علوم پزشکی و خ مات به اشتی ررمانی ت  

م یریت امور پرستاری  –معاونت ررمان   

امیر اعلمبیمارستان   
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نیای ،از اهییت خاصی برخوررار است و به علت عوارض احتیالی الزم است ررمان با آنتی  عفونت کلیهو ی(یروماتیسی

 بیوتیک صورت  یرر.

     آبریزو بینیی حساسییتی ایجیار نیایی ، بیاتنف   رر و غلاری که می توان  تحریک و التهاب بینی و رر نتیجه: آلرژی

 توان  منجر به تحریک و التهاب  لو نیز شور و رر نتیجه  لوررر را رر پی خواه  راشت که بیا پیشیگیری از تییاس می

 عامو حساسیت زا و ررمان حساسیت، مشکو این افرار بر طرف می  ررر.

   لوررر خفیفی را بخصوص رر صلحگاه ایجار نیای ، که تنف  هوای خشک می توان،رر فصول سرر سال : تحریک

 این نوع  لوررر با مرطوب سازی فضای اتاق و مصرف بیشتر مایعات می توان  برطرف  ررر.

سانتییتر باالتر از  01تا  01برای جلو یری از این مشکو می توان سرتخت را ح ور  : برگشت مواد غذایی از معده

. از راروهای ض  اسی  نیز می توان کیک  رفت. رر ضین از مصرف نوشی نی هایی مانن  یسیت تحتانی تخت یرار رار

ساعت یلو از خواب بای  پرهیز نیور.رر صورت ع م بهلیور بیا ایین روشیها بایی  بیه  4تا  3چای غلیظ و یهوه،رر فاصله 

 پزشک مراجعه نیور.

ف  وو از عئمم آن می توان  باش . معیوالً ایین نیوع هیراه ررر تیر کشن ه به طره  لوررر و مشکو بلع ب: تومورها  

 لوررر، خفیف و مزمن است که رر اینصورت بای  مورر توجه وایع شور. عئمم مهم ریگر  رفتگی ص ا، وجور ییک 

 باشن . می خون بهتوره رر  ررن، کاهش وزن ب ون توجیه و بزاق آغشته 

 :عوامل افزایش دهنده خطر

ه مقاومت ب ن، خستگی یا کار زیار، ریابت شیرین، استعیال رخانییات، سیوم مصیرف الکیو، بییاری های تضعیف کنن 

هیه  یری ها)که رر طی آن هیه افرار رر معرض خطر ابتئ یرار رارن (، زن  ی رسته جیعی مثئً رر سربازخانه، م رسه 

 یا مه  کورک.
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 چه زمانی باید به پزشک مراجعه کرد؟

 ذشته باش  و  ،زمانی که  لوررر ش ی  باش  و یا اینکه بیش از پنج تا هفت روز از بروز سرماخورر ی منجر به  لوررر

ارتلاطی با آلرژی و عوامو محرک ن اشته باش  بای  به پزشک مراجعه نیور و بطیور خئصیه وجیور  ،بعئوه این مشکو

 ان رهنیون سازر:موارر زیر بهیراه  لوررر بای  شیا را به طرف پزشک

 لوررر ش ی  یا طوالنی، مشکو رر تنف ، مشکو رر بلع، مشکو باز کررن رهان، ررر مفصو فکی  یجگیاهی،  یوو 

 ررجه سانتیگرار، خون رر بزاق،توره رر  ررن،  رفتگی و خشونت ص ا بیش از رو هفته. 33ررر، تب باالی

 

 ؟چه زمانی باید آنتی بیوتیک دریافت کرد

 ها فقط رر موارر تشخیص عفونت باکتریایی توسط پزشک بایی  میورر اسیتفاره ییرار  یرنی . رر  آنتی بیوتیک

روزه( مصرف شور که رر غیر اینصیورت عفونیت  01صورت تجویز آنتی بیوتیک بای  روره کامو آن)معیوالً 

 توان  روباره بروز نیای .  سرکوب ش ه می

 انی .روره ررمان آنتی بیوتیک را حتیاً به پایان برس 

 چگونه می توان گلودرد را بهبود بخشید؟

سیی سیی آب  یرم  011یا محلول آب نیک)یک یاشق چیایخوری نییک رر  غرغره چای غلیظ  رم یا سرر 

 . معارل یک بطری نوشابه(. غرغره کررن را هر چن  نوبت که می خواهی  انجام رهی 
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ی اتیاق اسیتفاره کنیی . ایین کیار احسیاس از یک رستگاه مرطوب کنن ه با بخار سرر برای مرطوب کررن هیوا 

 .  ره . رستگاه مرطوب کنن ه را هر روز تییز کنی  خشکی و  رفتگی  لو را تخفیف می

نظیر استامینوفن میکن است کافی باش . از رارن آسپرین به کورکان بیرای  اراحتی خفیف، مصرف راروبرای ن 

 . هر ونه بییاری ویروسی خورراری کنی 

رییقه  31تا  01بار رر روز هر بار 4رررناک غ ر لنفاوی  ررن، از کیپرس با آب  رم ح ایو رر صورت تورم  

ا ر رر طی این عیو،  رمای کیپرس حفظ  ررر موثرتر خواه  بور. مواظب باشی  پوست خور  .استفاره کنی 

 . را نسوزانی 

 . پرزهای آن مستقر  رررمسواک خور را عوض کنی . میکروب های عامو عفونت میکن است ررال به الی  

 . از حوله یا ظرف غذای مشترک استفاره نکنی  ،تا بر طرف ش ن عفونت 

 . مح ور کررن فعالیت ها تا بر طرف ش ن عئیم الزم است 

لیوان آب بنوشی  و رر موارر تب باالتر بیشتر بنوشی . ا ر بلع  8مصرف مایعات را افزایش رهی . روزانه ح ایو  

 . ررر می شور تا چن  روز از مایعات یا غذاهای نرم استفاره کنی  غذاهای جام  باعث

 انجام به مویع واکسیناسیون از جیله واکسن ریفتری مفی  می باش . 

 . از تیاس نزریک با فرر رچار  لوررر اجتناب کنی  

 . مرایلت رر منزل معیوالً کافی است 

 .  از بوسی ن یا رست رارن با افرار خورراری کنی  

  .                                                                         یض رور سیگار یرارنگیرررمعر 

 


