
දරැව�ෙ� ෙස�ෙග� ඉව���ෙ�
ශල�ක�මය (children’s tonsil surgery)
ෙස�ෙග�ය� ෙමානවාද?

ෙස�ෙග�ය�ඔබෙ�උ�ර ප�ෙ�ශෙ� ෙදපස ��ටාඇ�ග�����පය�.ඔබ�ඩා
කාලෙය� �ෂ�ජ වලට එෙර�ව සට�වැ�මට ෙමමග���උපකා� ෙ�. වයස අ�රැ�
3 පමණප�� ප� ෙස�ෙග�වලඇ��ෂ�ජ වලට එෙර�ව සට���ෙ�හැ�යාව
අ� � යන අතරමකාලය�සමගඒවා ප�මාණෙය�ද�ඩා � ය�.

ඔබෙ� දරැවාට ෙස�ෙග���ම අත�වශ�යද?

ඒවා ෙනාමැ�ව �වද �ෂ�ජ වලට එෙර�ව සට���මටශ�රයටහැ�යාව� පව�.
ශල�ක�මය�ම��ඒවා ඉව�කර�ලබ�ෙ�ඒවා�ෙබන�ට ��වන
අපහ�තාවයහා හා�ය එවා�සාශ�රයටඇ�වා� වලට වඩා වැ� �වෙහා�
පම�.

ඒවා ඉව�කළ��ෙ�ඇ�?

ඔබෙ� දරැවාට �තරමඇ�වන,ඔ�ෙ� ෙහ�ඇයෙ�අධ�ාපනයටහා එ�ෙන� ��
වන ෙවන�කට��වලටබාධා වනතර� � උ�ෙ� අපහ�තාවය�ඇ�න�
පමණ�ශල�ක�මය�ම�� ෙස�ෙග� ඉව���ම ��කර�ලබ�. ජා�ක
වශෙය���ග�නා ලද මා�ෙග�පෙ�ශ වලට අ��ලවඔබෙ�ෛව�වරයා ���
දරැවාෙ� ෙස�ෙග� ඉව���ම ��කළ ��දනැ�ද යනවග�රණයකර�ලබ�.
සමහර�ඩා දරැව�ෙ�ෙස�ෙග��ශාල �ම�සා �වසනමා�ගය අව�ර � රා��
කාලෙ�� ��මගැ�ෙ� අපහ�තාද ඇ��යහැ�ය.

ශල�ක�මය�ම�� ෙස�ෙග� ඉව���ම ෙව�වටඇ� ෙවන�ප��කාරක�ම
කවෙ�ද?

සමහර අව�ථාවල� ශල�ක�මය�� ෙතාරවම ෙස�ෙග�වලගැට�ව ඉෙ�ම �ව
අතටහැ�මටද ඉඩ�ෙ�. ෙබාෙහ� �ට වසර� පමණගත�ප�ස���ණෙය�ම
�ව අතට ප��මටද හැ�යාව� පව�.ශල�ක�මයඔබෙ� දරැවාටඇ����ම
ප��කාරක�මයව�ෙ�ම�දැ� ඔබෙ�ෛව�වරයා ���පැහැ��කර ෙද�ඇත.

සමහර�ට ප���වකඖෂධම��තාවකා�කසහනය�බලෙපාෙරා�� �යහැ�
න��, ��ඝ කා�නව ප���වකඖෂධභා�ත��ම�සා ෙවන�ගැට�ඇ��මට
අවධානම�පව�. දරැවාට �භාගය�වැ� වැදග� අව�ථාව�ඇ��ට� ප���වක



ඖෂධය� අ�මාත�ාව��මාස��පය�භා�තකරතාවකා�කසහනය�ලබා
ගතහැ�ය. ෙස�ෙග�ආ��තගැට� වලට ෙවන�ප��කාරක�ම��බදව සා��
ඉ��ප� � ෙනාමැත.

ශල�ක�මය ��බදව ඔබෙ�අදහසඔබට අවශ�ය ඕනෑම අව�ථාවක ෙවන�
��මටඔබටහැ�යාව� පව�, අවසර �ෙ�ප��කාවට අ�ස�කලපම��ඔබෙ�
දරැවා ශල�ක�මයකටල���ය ��මයැ� �යමය� ෙනාමැත.

ඔබටශල�ක�මය ��බදව ෙවන�ෛව�වරෙය�ෙ���ෙ�ශයද අවශ�ය යැ�
හැෙග��ෙ�න�, ඒසදහාද අව�ථාව�ලබා ෙද�ඇත.

දරැවාෙ�ශල�ක�මයට ප�ථම.

පාසෙල�ස� ෙදකක�වා�ව�ලබා ග�න.ශල�ක�මයට ස�යකට ෙපර දරැවාට
උ�ෙ� අපහ�තාවය� ෙහ� ෙස�ප��ශ�ාව වැළ�ෙ�න�ඒ ��බදවෛව�වරැ�
දැ�ව�කර�න, එ�ටශල�ක�මය ස���පය�ක� දැ�ම වඩා ආර�ාකා� ෙ�.
එම�මඔෙ� දරැවාට ෙහ� ප�ෙ�සම�කය�ටරැ�රය ස��ධඅස�ප,�වාලය��
�ට අසාමාන� ෙලස රැ�රය �ට�ෙ�ගැට�, අසාමාන� ෙලස �� වනතැ�� ���
ඇ�න�ඒ��බදවෛව�වරයා දැ�ව�කර�න.

ශල�ක�මය ��කර�ලබ�ෙ�ෙකෙ�ද?

ෙමය��ෙ�� (��නැ� ෙකාට) ��කර�ලබනශල�ක�මය�. දරැවාෙ��ඛය
හරහා ෙස�ෙග� ඉව�කර රැ�ර වහනයනවතා දම�ලබ�.ශල�ක�මය ��කළ
හැ�ක�ම��පය�පව�න අතර එයඔබෙ� දරැවාෙ�වයසහා ශල�ක�මය
��මටබලපෑ ෙ��වමත ර� පව�. ෙ�සදහා ���� 20කපමණකාලය�ගත
ෙ�. ඉ�ප�ව දරැවාෙ���යනැවත ප�ෙණන�රැ ශල�ාගාරෙ�ම �ෙ�ෂ
�ථානයක (recovery area) රදවා තබා දරැවාව ඉතා ෙහා�����ශනයකර�ලබ�.
ෙ��ය�ලම�� �මටගතවනස���ණකාලය පැය� පමණ ෙ�.

දරැවාට ෙකාපමණකාලය� ෙර�හෙ�  ර�� ��මට �� ෙ��ද?

සමහර �ෙටකශල�ක�මය ��කල �නෙ��ම �වද ෙර�හෙල��ට� යාමට
හැ�යාව�ඇ� අතර, ෙබාෙහ� �ට ශල�ක�මෙය�ප� එ�  ර�ය� ෙරාහෙ�  ර�� �ට
�ටව යාමටහැ�යාව� පව�. ෙකෙ� ෙවත� දරැවාට ෙර�හෙල��ටව යා හැ�ෙ�
ඔ� ෙහ�ඇය ෙහා��ආහාර පාන ලබා ෙගනශ�ර �වතාවය�����වෙහා�
පම�.

ශල�ක�මය�සාගැට�ඇ��යහැ�ද?



සමාන�ෙය� ෙස�ෙග� ඉව���ෙ�ශල�ක�මය ඉතා ආර�ාකා� ශල�ක�මය�
වනන��සෑම ශල�ක�මයකමඇ� අවධානම ෙමමශල�ක�මය සදහාද බලපා�.

ෙම��ඇ��යහැ� ප�ධානතමගැට�ව ව�ෙ�අ�ක රැ�ර වහනය�.සමහර �ට
රැ�ර වහනයනැවැ��ම සදහා ෙදවනශල�ක�මය��වද��මට �� �යහැ�ය.
සාමන�ෙය� ෙමමශල�ක�මයට ��ණ ෙදන දරැව� 100 ෙදෙන�ෙග�එ�
අෙය�ට පමණරැ�ර වහනය�සානැවත පැ��මට�� ව�ඇත. එෙහ�එෙ�
පැ�ෙණන දරැව�ෙග� ෙදවනශල�ක�මය�����මට �� ව�ෙ� 100
ෙදෙන�ෙග�එ� අෙය�ට පම�. ෙ��සාශල�ක�මයට ප�ථම ප�ෙල�එන රැ�ර
ගත අස�පඇ�න�ඒ��බදවෛව�වරැ� දැ�ව�කරතැ�ම ඉතාම� වැදග�
ෙ�.

සමහර දරැව�හටශල�ක�මෙය�ප� ය� අස�පග�ය� දැ�යහැ� අතර,
සමහර�ට ඒ සදහාඖෂධලබා �මට �� ෙ�. ෙකෙ�න��එමත��වය ඉතා
ඉ�ම��මගහැ� ය�ඇත.

සමහර�ට දරැවාට උ�ෙ� අපහ�තාවය�ඇ��යහැ�ය.

ෙමය �ෙන� �න�ව අතට ප��ය�. පළ� �න��පය�ල� �ය�තමාත�ා ව��
�වැර� ආකාරයට ෙ�දනා නාශකඖෂධලබා ෙද�න. එ�����ෙටක��ය�ත
මාත�ාවට වැ� ප�මාණව��ඖෂධලබා �ම ෙනාකල �� අතර���ෙටක�
ඇ���� (aspirin) වැ�ඖෂධලබා �ම �� ෙනාකල ��ය. ඒවා ම�� රැ�රයගැ�ම
වැ� �යහැ� අතරම අ�රැ� 16 අ� දරැව�හටඇ�������ෙටක���ෙ�ශ
ෙනාකරන අතර��� වයසක දරැෙව�හටෛව���ෙ�ශෙය� ෙතාරවඇ����
ලබා �ම �� ෙනාකල ��ය.

සාමාන�ආහාර ෙ�ල�ග�න.

ආහාර ගැ�ම�සා උ�ර ඉ�ම���ව අතට ප�වන අතරම ඒ�සා ෙ�දනාවද
අ�ෙ�. එෙම�මආහාර ග�නා �ට ජලය වැ� පානය� දරැවාට ලබා ෙද�න. ����
ග� (chewing gum) සැ�ම ම��ද ෙ�දනාව ය�තරමකටසමනය ෙ�.

සමහර�ට දරැවාට ක� ෙදෙ�අපහ�තාවය�ඇ��යහැ�ය.

උ�රටහා කනට එකම රැ�ර සැප�ම�ඇ�බැ�� ෙමව�ත��වය�ඇ��ම
සාමාන� ෙදය�. එෙ�� �ට දරැවාට ක�වලආසාදනය�ඇතැ� �යට ප��මට
ෙබාෙහ� �ට අවශ�ය ෙනාෙ�.



සමහර�ට දරැවාෙ� උ�ර �� පැහැය�ග��.

ෙමය උ�ර �ව අතට ප� ෙවනබව ද�වනසාමාන� ත��වය�.සමහර�ට
දරැවාෙ� උ�ෙ��ඩා ��කැබ� වැ� යම�ඔබට දැ�යහැ� වන අතර ඒවා
ශල�ක�මය අතර�ර� රැ�රයගැ�මනැවැ��ම සදහා භා�තා කළ ඒවා වන අතර
ඒවා ඉෙ�මගැල� ඉව�ව�ඇත.

සමහර දරැව�ටශල�ක�මෙය�ප�ව උ�ෙ�ආසාදනය�ඇ��යහැ�ය. එෙ�
ව�ෙ�ෙබාෙහ� �ට ඔ��ශල�ක�මෙය�ප�ව සාමාන�ආකාරෙය� අහාර ගැ�ම
�� ෙනාකළ �ටය. එ�� දරැවාට උණගැ�ම ෙහ� උ�ෙර� ��ග�ධය��ට�ම ��
�යහැ�ය. එෙ�� �ට ප�ෙ�ෛව�වරයාෙග� ෙහ� ළගමඇ� ෙර�හෙල�ෛව�
උපෙද� ලබා ග�න.

දරැවා �න 10� 14�පමණපාස� ෙනායවාතබාග�න.

දරැවා ෙසනගගැවෙසනහා ��� �� ව�න�ථාන වලට ෙනායවා,�වෙ�තබාෙගන
ඇද �ෙවකයලබා ෙද�න. එෙම�මකැ�ස ෙස�ප��ශ�ාව වැ� ෙර�ග සෑ�� අයෙග�
හැ�තර� දරැවාඈ�කරතබ�න.

සමහර �ට රැ�ර ගැ�ම දරැ� �යහැ�ය.

දරැවාෙ� උ�ෙර� රැ�ර ගැ�ම����ශණය�වෙහා� වහාමෛව�වරෙය�
හ�ව�න.


