
 فارنژیت

اس هیىزٍب یا ٍیزٍسْا  یحلك ًاضتْاب ٍػفًَت لا 

اختالل  ، گلَدرد ، تا ػالئوی اس لثیل سَسش گلَ ثاضذ.ٍهی

تَرم غذد لٌفاٍی  ، تلغ،احساس غلغله یاتَدُ درگلَ ،تة

                                                                 درد ػوَهی تذى دیذُ هیطَد. درگزدى )گاّی(ٍ

 ٍیزٍسْا :                              

اوثز ٍیزٍسْا هؼوَالً تِ ّوزاُ گلَدرد ػالئوی هاًٌذ 

درد ػوَهی تذى  آتزیشش تیٌی،ػطسِ ٍاحساس وَفتگی ٍ

تِ خػَظ در  دارًذ.ایي ٍیزٍسْا تسیار هسزی ّستٌذ ٍ

ٍیزٍسْا  .فػل سهستاى تِ سزػت گستزش هی یاتٌذ

     سی تِ درهاى تا آًتی تیَتیه ًذارًذ ٍتزخالف تاوتزیْا ًیا

 یه ّفتِ طَل هی وطذ. هؼوَالًػالئن آًْا 

 تاوتزیْا : 

گلَدرد تاوتزیایی تا تَجِ تِ ػاهل آى وِ هی تَاًذ فزد را 

 ٍ ی(ـ)تة رٍهاتیسو للة ایــِ ّـدریچ ة ـار آسیــدچ

ولیِ( ًوایذ،اس اّویت خاغی تزخَردار است  التْابولیِ ّا)

لت ػَارؼ احتوالی السم است درهاى تا آًتی تیَتیه ٍ تِ ػ

 غَرت گیزد.

  آلزصی : 

گزد ٍ غثاری وِ هی تَاًذ تحزیه ٍ التْاب تیٌی ٍ در 

 ًتیجِ آتزیشش تیٌی حساسیتی ایجاد ًوایذ، تاتٌفس

ٍ در ًتیجِ تَاًذ هٌجز تِ تحزیه ٍ التْاب گلَ ًیش ضَد هی

 گیزی اس تواسپیط ذ داضت وِ تاگلَدرد را در پی خَاّ

ػاهل حساسیت سا ٍ درهاى حساسیت، هطىل ایي افزاد تز 

 طزف هی گزدد.

  تحزیه : 

در فػَل سزد سال تا تٌفس َّای خطه هی تَاًذ گلَدرد 

گاُ ایجاد ًوایذ، وِ ایي ًَع حخفیفی را تخػَظ در غث

تا هزطَب ساسی فضای اتاق ٍ هػزف تیطتز  دگلَدر

 هایؼات هی تَاًذ تزطزف گزدد.

  هؼذُ هحتَیاتتزگطت : 

تزای جلَگیزی اس ایي هطىل هی تَاى سزتخت را حذٍد 

ساًتیوتز تاالتز اس لسوت تحتاًی تخت لزار داد.  05تا  01

ووه گزفت. در ضوي اس اس دارٍّای ضذ اسیذ ًیش هی تَاى 

 3هػزف ًَضیذًی ّایی هاًٌذ چای غلیظ ٍ لَُْ،در فاغلِ 

یش ًوَد.در غَرت ػذم ساػت لثل اس خَاب تایذ پزّ 4تا 

 تْثَد تا ایي رٍضْا تایذ تِ پشضه هزاجؼِ ًوَد.

  تَهَرّا : 

گلَدرد ٍ هطىل تلغ تْوزاُ درد تیز وطٌذُ تِ طزف گَش 

اس ػالئن آى هی تَاًذ تاضذ. هؼوَالً ایي ًَع گلَدرد، خفیف 

ٍ هشهي است وِ در ایٌػَرت تایذ هَرد تَجِ ٍالغ ضَد. 

غذا، ٍجَد یه تَدُ در گزدى، ػالئن هْن دیگز گزفتگی 

 ثاضٌذ.هی خَى تٍِى تَجیِ ٍ تشاق آغطتِ واّص ٍسى تذ

 عوامل افسایش دىنذه خطر
تیواری ّای تضؼیف وٌٌذُ هماٍهت تذى، خستگی یا وار 

سیاد، دیاتت ضیزیي، استؼوال دخاًیات، سَء هػزف الىل، 

ّوِ گیزی ّا)وِ در طی آى ّوِ افزاد در هؼزؼ خطز اتتال 

جوؼی هثالً در سزتاسخاًِ، هذرسِ  ِر دارًذ(، سًذگی دستلزا

 یا هْذ وَدن.

 چو زمانی بایذ بو پسشک مراجعو کرد؟

یا ایٌىِ تیص اس پٌج تا ّفت سهاًی وِ گلَدرد ضذیذ تاضذ ٍ 

رٍس اس تزٍس سزهاخَردگی هٌجز تِ گلَدرد گذضتِ تاضذ ٍ 

تؼالٍُ ایي هطىل ارتثاطی تا آلزصی ٍ ػَاهل هحزن ًذاضتِ 

تاضذ تایذ تِ پشضه هزاجؼِ ًوَد ٍ تطَر خالغِ ٍجَد 

هَارد سیز تْوزاُ گلَدرد تایذ ضوا را تِ طزف پشضىاى 

 ٌوَى ساسد:رّ

طَالًی، هطىل در تٌفس، هطىل در تلغ،  گلَدرد ضذیذ یا

هطىل تاس وزدى دّاى، درد هفػل فىی گیجگاّی، گَش 

درجِ ساًتیگزاد، خَى در تشاق،تَدُ در  33درد، تة تاالی

، ٍجَد اس دٍ ّفتِ تیص خطًَت غذا ٍ گزدى، گزفتگی

 .تزضحات سفیذ )اگشٍدا( رٍی لَسُ

 

 ؟چو زمانی بایذ آنتی بیوتیک دریافت کرد

تیَتیه ّا فمط در هَارد تطخیع ػفًَت تاوتزیایی  آًتی

تَسط پشضه تایذ هَرد استفادُ لزار گیزًذ. در غَرت 
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رٍسُ(  01تجَیش آًتی تیَتیه تایذ دٍرُ واهل آى)هؼوَالً 

غیز ایٌػَرت ػفًَت سزوَب ضذُ  هػزف ضَد وِ در

تَاًذ دٍتارُ تزٍس ًوایذ. دٍرُ درهاى آًتی تیَتیه را حتواً هی

 ى تزساًیذ.تِ پایا

 چگونو می توان گلودرد را بيبود بخشیذ؟

غزغزُ چای غلیظ گزم یا سزد، یا هحلَل آب  ★

سی سی  051خَری ًوه در ًوه)یه لاضك چای

هؼادل یه تطزی ًَضاتِ(. غزغزُ وزدى آب گزم 

 . را ّز چٌذ ًَتت وِ هی خَاّیذ اًجام دّیذ

اس یه دستگاُ هزطَب وٌٌذُ تا تخار سزد  ★

ب وزدى َّای اتاق استفادُ وٌیذ. ایي تزای هزطَ

س خطىی ٍ گزفتگی گلَ را تخفیف وار احسا

ذّذ. دستگاُ هزطَب وٌٌذُ را ّز رٍس تویش هی

 .  وٌیذ

تزای ًاراحتی خفیف، هػزف دارٍ تذٍى  ★

ًظیز استاهیٌَفي هوىي است وافی تاضذ. ًسخِ 

اس دادى آسپزیي تِ وَدواى تزای ّزگًَِ تیواری 

 . وٌیذ داریدٍیزٍسی خَ

در غَرت تَرم دردًان غذد لٌفاٍی گزدى، اس  ★

 01تار در رٍس ّز تار 4ووپزس تا آب گزم حذالل 

 . دلیمِ استفادُ وٌیذ 31تا 

اگز در طی ایي ػول، گزهای ووپزس حفظ  ★

گزدد هَثزتز خَاّذ تَد. هَاظة تاضیذ پَست 

 . خَد را ًسَساًیذ

هسَان خَد را ػَؼ وٌیذ. هیىزٍب ّای  ★

ال تِ الی پزسّای آى هل ػفًَت هوىي است درػا

 . هستمز گزدد

تا تز طزف ضذى ػفًَت اس حَلِ یا ظزف  ★

 . غذای هطتزن استفادُ ًىٌیذ

هحذٍد وزدى فؼالیت ّا تا تز طزف ضذى  ★

 . ػالین السم است

هػزف هایؼات را افشایص دّیذ. رٍساًِ  ★

لیَاى آب تٌَضیذ ٍ در هَارد تة تاالتز  8حذالل 

تز تٌَضیذ. اگز تلغ غذاّای جاهذ تاػث درد تیط

هی ضَد تا چٌذ رٍس اس هایؼات یا غذاّای ًزم 

 . استفادُ وٌیذ

اًجام تِ هَلغ ٍاوسیٌاسیَى اس جولِ ٍاوسي  ★

 دیفتزی هفیذ هی تاضذ.

اس تواس ًشدیه تا فزد دچار گلَدرد اجتٌاب  ★

 . وٌیذ

 . هزالثت در هٌشل هؼوَالً وافی است ★

اری دیا دست دادى تا افزاد خَد اس تَسیذى ★

 .  وٌیذ
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