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 انحراف تیغه ی بینی

 )ویژه مددجو(
 

  

 واحد آموزش پرستاری

 NE—PL—03کد سند: -۷۹تابستان 

داوشگاي علىم پسشکی وخدمات 

 بهداشتی درماوی استان گیالن  

 مرکس آمىزشی درماوی امیرالمىمىیه )ع(

 اس هکالوات ؼَالًی تلفي تپزّیشیذ.        -۹

 دارٍّای تجَیش ضذُ را تِ دقت استفادُ کٌیذ.  -۰۱

 

ًطاًی       هزکش آهَسضی درهاًی اهیزالوؤهٌیي )ع( 

 رضت

 2232۸2۱۶ -۸تلفي ۺ  

 مراقبت ها:

اس اًجام کارّای سٌگیي ٍ فعالیت فیییشییکیی      -۰

 تیص اس حذ تپزّیشیذ.

تا یک ّفتِ اس غذاّای ًزم استفیادُ کیٌیییذ.               -3

در ّفتِ اٍل پس اس عول جزاحی سعی کٌیییذ   -2

 در هجاٍرت افزاد سزهاخَردُ قزار ًگیزیذ.

 اس فیي کزدى ضذیذ خَدداری کٌیذ.  -۴

چٌذ رٍس اٍل پس اس عول جزاحی اسیتیزاحیت      -۵

ًسثی داضتِ تاضیذ ٍ ٌّیگیام اسیتیزاحیت  سیز           

 هختصزی تاالتز اس تٌِ قزار گیزد . 

هوکي است تا چٌذ رٍس پس اس عول هختصیزی  -۶

تزضحات خًَاتِ ای اس تیٌی داضتِ تیاضیییذ کیِ         

 ؼثیعی است.

تزای جلَگیزی اس خطکی لثْا اس کیزهیْیای         -۷

هزؼَب کٌٌذُ ٍ تزای جلَگیزی اس خطکی حلق اس 

َّای تٌفسی گزم ٍ هزؼَب ) تخیَر( اسیتیفیادُ         

 کٌیذ.

اس خٌذیذى ٍ حزکات سیاد صَرت تِ هذت ییک  -۸

 ّفتِ خَدداری کٌیذ.

 



 مقذمه:

سپتَم یا تیغِ تیٌی دارای عولکزدّای تسییاری  

است کِ اس آى جولِ هی تَاى تِ تقسین هجزای 

َّایی تیٌی تِ دٍ حفزُ هجشا ٍ حفظ ضکل ًَک 

 تیٌی اضارُ کزد.

قسوت پاییٌی تیغِ غعزٍفی ٍ قسوت تیاالییی     

آى استخَاًی است.اًحزاف تیغِ تیٌی هیعیویَال      

 کجی تیغِ تیٌی در قسوت داخلی تیٌی است.

 علل اوحراف تیغه بیىی: 

سیاسی   ساسی یا استخَاى اگز  ایي هزاکش غعزٍف

کوتز یا تیطتز اس حذ هعوَل رضذ کٌٌذ  تییغیِ   

تیٌی هوکي است اس خػ ٍسػ هٌحزف ضیذُ ٍ    

ای تِ سویت راسیت ییا چی  کی                در ًاحیِ

ضَد.ظزتِ در حیي تَلذ ٍ در اثز تٌگی کیاًیال      

سایواى   ظزتِ تِ تیٌی ٍ قسوت هیاًی صیَرت     

در ؼَل سًذگی ٍ ّوچٌیي التیام ضکیسیتیگیی     

ّای ظزیف در اثز ظزتِ در دٍراى خیزدسیالیی      

هٌجز تِ اًحٌا یافتي غعزٍف تِ سوت هخیالیف   

 آسیة هی گزدد.

 تشخیص:

تزای تطخیص اًحزاف تیغِ تیٌی هعوَال هعایٌِ   

تَسػ هتخصص گَش ٍ حلق ٍ تیٌی کافی است. 

در تزخی هَارد هوکي اسیت تیزای تطیخیییص          

تز تِ آًذٍسکَپی تیٌی یا سی تی اسکي ًیاس  کاهل

تاضذ. آًذٍسکَپی تطخیصی تِ صَرت سزپایی در  

هؽة ٍ پس اس آغطتِ کزدى داخل تیٌی تا هحلَل 

ّای تی حس کٌٌذُ ٍ هٌقثط کٌٌذُ اًجام هیی    

 ضَد.

 عالئم اوحراف بیىی:

خز ٍ پف کزدى ٌّگام خَاب¤   

خطک ضذى دّاى ٌّگام خَاب¤   

هطکالت تٌفسی¤   

اختالل در سیستن تَیایی¤    

خَى ریشی تیٌی¤   

آتزیشش تیٌی تیص اس حذ¤   

گزفتگی یک ؼزفِ تیٌی ٍ عفًَت سیٌَسی ٍ ¤ 

 ّوچٌیي تزٍس سیٌَسیت هشهي

 

 درمان:

اًحزاف تیٌی درهاى دارٍیی ًذارد )الثتِ تزای رفی    

تَاى دارٍ هصزف کزد(.   عالئن ٍ عَارض تیواری هی

در هَارد ضذیذ ًیاس تِ جزاحی سپتَپالیسیتیی ٍ      

تاضذ. هعوَال  جزاحی تیٌی تعیذ    اصالح اًحزاف هی

 پذیزد. اس سي رضذ صَرت هی

 عًارض جراحی سپتًپالستی چیست؟

ّواًٌذ ّز جزاحی دیگز عول جزاحیی اًیحیزاف      

تیغِ تیٌی هوکي است تا خؽزات ٍ عَارظی ّوزاُ 

تاضذ تا ایي حال عَارض جاًثی ایي عول ًیادر ٍ      

اًذک ّستٌذ. ایي عَارض هی تیَاًیٌیذ ضیاهیل           

عفًَت  خًَزیشی  جو  ضذى خَى سییز هیخیاغ      

تیٌی  عذم اصالح کاهل اختالل یا ایجاد اضکال در 

 غعزٍف تیٌی تاضٌذ.

 

 


