
ෙස�ෙග� ඉව���ෙ� ශල�ක�මය (වැ���ය�ෙ�) –
Adults Tonsillectomy.

 ෙස�ෙග� (tonsils) ය� ෙමානවාද?

ඒවා ඔබෙ� උ�ර ප�ෙ�ශෙ�ඇ��ඩා ග�����පය�.ඔබ�ඩා කාලෙ�� �ෂ�ජ වලට
එෙර�ව සට���මට ෙමමග���උපකා� �ඇත.ඔබ වය��වැෙඩ�ම එමහැ�යාවනැ�
� යන අතරම ඒවා ප�මාණෙය�ද�ඩා ෙ�.

 ෙස�ෙග���ම අත�වශ�ද?

ෙ�වා ෙනාමැ�ව �වද වැ���ශ�රයකට �ෂ�ජ වලට එෙර�ව සට���ෙ�හැ�යාව�
පව�.න��ශල�ක�මය���කර ඒවා ඉව�කර�ලබ�ෙ�, ඒවා�� වනහා�ය ඒවා
��ෙම�ඇ�වනවා� වලට වඩා වැ� �වෙහා� පම�.

 ෙස�ෙග� ඉව���ම ��කර�ෙ�ඇ�?

සාමාන�ෙය� ෙමමශල�ක�මය ��කර ෙස�ෙග� ඉව���ම ��කර�ෙ�,ඔබහට
ප���වකඖශධවලට ප��චාර ෙනාද�වන,�තරම පව�න උ�ෙ� අපහ�තාවය�ඇ�න�
පම�. එෙම�ම�ශාල � ෙස�ෙග�ව��ඔබෙ� �වසනමා�ගය අව�ර ව�ෙ�න�ද
ෙමමශල�ක�මය ��කර ෙස�ෙග� ඉව�කර�ලබ�. ෙස�ෙග�වලආසාදනය�තරම
ඇ�� අපහ�තාවයට ල�වන ෙර���හටද, ෙස�ෙග� ඉව�කර එම අපහ�තාවය
මගහරවා ගැ�ම ��කර�ලබ�. එෙ�ම ෙස�ෙග�වලසැක ස�තව�ධනය� ෙහ� ��කා
ත��වය�ඇතැ� සැකකරන�ට�ද ෙමමශල�ක�මය ��කර�ලබ�. ෙස�ෙග�වල
��කාත��ව ඉතා කලා�ර��ඇ�වන අතර එ�� එවාෙ� ව�ධනය�ඝ�ෙය��� වන
අතරම,�වාල �� �මහා රැ�ර වහනයද �� �යහැ�ය.

 අ�වා�ෙය�මෙස�ෙග� ඉව���ෙ�ශල�ක�මය ��කල��ද?

එය සෑම �ටම ��කල��ශල�ක�මය� ෙනාෙ�.ඔබට ෙස�ෙග�වලඇ�ගැට�ව ඉෙ�ම
�ව ෙ�දැ� ය�කාලය�යන�රැ බලා �ට, එෙ� ෙනා�ණෙහා�ශල�ක�මය ��කල
හැ�ය.ඔබටශල�ක�මයටඇ� අවශය�තාවය ඔබෙ�ෛව�වරයා ���මැන��පැහැ��
කර ෙද�ඇත.

 ශල�ක�මයට ප�ථම,

- ර��යාෙව�ස� 2ක�වා�ව�ලබාග�න.

-ශල�ක�මය ����මට ෙපර ඔබෙ� �වසනප�ධ�ෙ� ෙහ� ෙස�ෙග�වල අසාදනය�
පව�දැ� ප�කෂා කර බැ�ය ��වන අතර, එෙ�ඇ�න�ශල�ක�මයක� දැ�යහැ�ය.

-එෙම�මඔබට ෙහ� ඔබෙ� ප�ෙ� අයට රැ�රය ස�බ�ධඅස�පඇ�න�, ඒ ��බදව



ඔබෙ�ෛව�වරයා දැ�ව�කල��ය.

 ශල�ක�මය ��කර�ෙ�ෙකෙ�ද?

ෙමය ඔබට ��නැ� ෙකාට (under general anesthesia) ��කර� අතර, ෙස�ෙග� ඉව�
කර�ලබ�ෙ�ඔබෙ� �ඛයහරහාය.සාමාන�ෙය� ෙ� සදහා �නා� 30කපමණකාලය�
ගත ෙ�.

 ෙර�හල�ල ෙකාපමණ �න�  ර�� ��මට ��මට �� ෙ�ද?

ඔබ ෙර�හෙ� �ට ඉතා �ර පළාතක ෙවෙසන අෙය�න� ෙහ� ඔබ ෙවන� අවධාන�ත��ව
ස�ත� ෙර��ෙය�න�,ශල�ක�මයකල �නෙ� ෙර�හෙ�  ර�� �ට ප� �නෙ� ෙර�හෙල�
�ටව යාහැ�ය. ෙකෙ� ෙවත� ෙමයඔබෙ�ත��වය අ�වඔබෙ�ෛව�යවරයා ���
�රණයකර�ලබ�.

 ශල�ක�මය�සාඇ��යහැ� ස��ලතා ෙමානවාද?

ෙමය ඉතා ආර�ශාකා� ශල�ක�මය��වද, සෑම ශල�ක�මයකමඇ� අවධානම ෙමම
ශල�ක�මය සදහාද බලපා�.සමහර අව�ථා වල� අ�ක රැ�ර වහනය�ඇ��යහැ�ය.

එෙම�මශල�ක�මය අතර�රඔබෙ� ද�ගැල� යාමට ය���හැ�යාව� පව�.ඔබට
ෙසලෙවන ද�ඇ�න�,ශල�ක�මයට ප�ථමෛව�වරයාට දැ�� �ම ��කල��ය.

සමහර ෙර���ටශල�ක�මෙය�ප�වආහාර වල රස ස�ෙ�දනෙ� ය��� ෙවනස�
දැ�යහැක.

 ශල�ක�මෙය�ප�ව,

1.සාමාන� ආහාර ෙ�ල�ග�න.

ආහාර ගැ�ම ම��ඔබෙ� උ�ෙ�ඇ� අපහ�තාවය ඉ�ම���ව අතටහැෙ�.සැෙර�
වැ� අහාර,��බ�ව�ගහා බැ�� ව�ග ෙනාෙයා� ආහාරය සක�කරග�න.

එෙම�ම���ග� (chewing gum) සැ�ෙම�දඋ�ෙ� ෙ�දනාව අවම ෙ�.

2.ක� ෙදෙ� අපහ�තාවය�ඇ��යහැ�ය.

ෙමයට ෙ��වකෙ�ඇ�වනආසදනය� ෙනාවන අතර,කනටහා උ�රටඇ�ෙ� එකම
�නා� සැප�ම�බැ��එෙ� �� ෙ�.

3.ඔබෙ� උ�ර �� පැහැය�ග��

ෙමය උ�ර �වප�වන�ටඇ�වනසාමාන� ත��වය�.ශල�ක�මෙය�ප�වඔබට
උ�ෙ��ඩා ��කැබ� වැ� යම� දැක ගතහැ� වන අතර, ඒවා ෙයා� ග�ලබ�ෙ�රැ�ර
වහනය අවම��මට�. ඒවා ඉෙ�ම ඉව��ය�ඇත.



4.උ�ෙ�ආසදනය�ඇ���ට,

ශල�ක�මෙය�ප�ව සමහර ෙර���ෙ�උ�රආසාදනය �යහැ� අතර ෙමය �� ව�ෙ�
�වැර� ෙලසආහාර ගැ�ම �� ෙනාරකන�සාය. එ�ටඔබට උණත��වය�සමග
උ�ෙර� ��ග�ධය�වහනය�ම�ඇ��යහැ� අතර,ෛව� උපෙද� පැ�ය �� ෙ�.

5.�න 10-14 යන�රැ �ෙ�කගත�� ෙ�.

ෙසනගගැවෙසන�ථානහා �� ව�න �ථාන ව��ඉව�ව,�වසට � �ෙ�කගත��ය.
කැ�ස ෙස�ප��ශ�යාව වැ� ෙර�ග ත��ව ඇ� අයෙග�ඈ����ය �� අතර, අ�
�තරම ����වතබාගත ��ය.ශල�ක�මෙය�ප� පළ� �නෙ�� ඔබට ෙතෙහ� �
ග�ය� දෙන�ඇ� අතර එය සාමාන� ෙදය�.ඇද �ෙ�කය අත�වශය ෙ�.

6.අ�ක රැ�ර වහනය��� �වෙහා�,

උ�ෙර� රැ�ර වහනය��� �වෙහා�, වහාමෛව� උපෙද� පැ�ය ��ය.


