
 عمل جراحی ترمیم پرده گهش :                                                                                                                                                                                                                                         

 ه دارد قرار گهش كانال انتواي در گهش پرده

 .  كند می جدا خارجی گهش از را میانی گهش

 جمله از متعددي عهارض ،گهش پرده آسیب

 ه میانی گهش عفهنت ،سرگیجه ،شنهايی كم

 دارد. دنبال به را میانی گهش از ترشحاتی

 

 يا گهش پرده ترمیمدر  تیمپانهپالستی: 

Tympanoplasty))،كهچك استخهانچهواي 

 می ترمیم ،اند ديده آسیب كه میانی گهش

 .شهند

 

 

 

 عهامل ايجاد كننده خهنريزي واي بینی
 

 
 

بینی خشك ضربه به بینی)دستكاري مخاط -1

 ,شكستگی بینی(

 

 بیماريواي عفهنی)سرما خهردگی,آنفلهانزا(-2

 

 بیماريواي آلرژيك)هجهد عطسه(-3

 

 مشكالت سیستم گردش خهن)تنگی عرهق-4

 

 قلب,مشكالت كلیهي,فشار خهن باال(

 

 مصرف دارهواي رقیق كننده خهن مثل-5

 

 آسپرين,هارفارين ,وپارين

 

 هجهد بیماري واي خهنی مثل ومهفیلی,انهاع-6

 

 سرطان واي خهن

 

 پهلیپ واي بینی-7

 

 

 گهش هارد آب كه صهرتی در. شهد جلهگیري

 گهش عفهنت زياد بسیار تمالاح به ،شهد فرد

 . شهد می ايجاد

 تمیز را شده عمل ناحیه حتما كنید سعی -

 . داريد نگه

 تماس در آب با كه شنا مانند وايی هرزش از -

 داشته ياد به .كنید خهدداري بايد ،وستید

 تا 3 از پس ماه  از ناشی شنهايی كم كه باشید

 جراحی عمل حدهد ،گهش پرده به آسیب2

 طهل در شهد پس می برطرف تمپانهپالستی

 .نباشید خهد شنهايی نگران ،مدت اين

 

 

 

 

 

 

 تمپانهپالستی: عمل از بعد ظاتمالح
 ممكن فرد ،تمپانهپالستی عمل انجام از بعد

 گهش از ترشحاتی رهز چند مدت براي است

 مجراي از را خفیفی خهنريزي ه باشد داشته

 است طبیعی مهارد اين. كند تجربه خهد گهش

 است ممكن آن بر عالهه. ندارد نگرانی جاي ه

 گهش مجراي ه گهش ناحیه در درد احساس

 رهز چند مدت طی عاليم اين هلی ،باشد داشته

 .  شهد می برطرف

 عملتمپانهپالستی:زا بعد موم وشدارواي

 گرفته قرار تمپانهپالستی عمل تحت كه فردي

 الزم واي مراقبت ،وفته چند براي بايد ،است

 به ه بگیرد نظر در را جراحی عمل از بعد

 اجازه اه پزشك اگر. كند مراجعه خهد پزشك

 نكات ،كردن حمام براي ه برهد امحم به داد

 .كند سؤال پزشك از را الزم ه ضرهري

 به ،شهد فرد گهش هارد آب كه صهرتی در

 می ايجاد گهش عفهنت زياد بسیار احتمال

 حمام طی در گهش در آب رفتن دلیل به شهد

 پنبه،  حمام از قبل بايد افراد گهنه اين ،كردن

 ه كنند بچر هازلین با را آن ه  كرده گرد را اي

 از كه دوند قرار طهري خهد گهش الله بررهي

 گهش داخل به مهاد ديگر ه آب گهنه ور هرهد

 

 



  

 

        

 

 جراحی عمل از بعد كه نكاتی

 :رعايت كردبايد  تمپانهپالستی
 ورد،كنی خهدداري بینی در وها ندمید از   

 از بعد به را وهاپیما با وهايی مسافرت گهنه

 ناشی فشار. كنید مهكهل كامل بوبهدي زمان

 عاليم شدن بدتر سبب ،وها فشار اختالف از

 اجسام كردن بلند از ،شهد  می عمل از ناشی

 آن از ناشی فشار زيرا ،كنید خهدداري سنگین

  . بیاهرد فشار گهش به است ممكن

 از: عبارتند آن احتمالی عهارض
 يكی. برگردد دهباره گهش پرده سهراخ است ممكن

 ه است بافت نخهردن پیهند ،عمل اين عهارض از

 در مهرد اين. نیابد التیام پرده گهش است ممكن

 نخهردن جهش سابقه كه شهد می ديده افرادي

 برهز    از عهارض ديگرمیتهان به .دارند  را زخم

 از يا شنهايی كم، عصبی واي سیبآ،  عفهنت

   پارگی دلیل به گهش هزهز ،شنهايی دادن دست

،  گهش پرده شدن سهراخ. ، باشد می گهش پرده

،  میانی گهش آسیب،  گهش كانال شدگی تنگ

 پري فیستهل، میانی گهش در چسبندگی ايجاد

 ،میانی گهش عفهنت،  صهرت عصب آسیب، لنف

 باشد. یم كلستاتهم برهز

 

 

 

 

)ع(  نیرالمؤمنیام یدرمان یمرکس آموزش       ینشان

 رشت

 22328233 -8تلفن :  

 :منابع

گايدالين مراقبتواي پرستاري در بیماري واي چشم -

نسترن جعفريان  : هش ه حلق ه بینی تدهينه گ

 كارشناس پرستاري مديريت پرستاري

 ه چشم) یجراح یداخل يپرستار سهدارث برهنر    -

 ینجف طاوره ه پهر اصغر یعل منصهره   ترجمه،( گهش

 2118انتشارات جامع نگر، .

    

 بسوِ تعالی

 
 داًشگاُ علَم پسشکی ٍ خدهات بهداشتی درهاًی گیالى

 هرکس آهَزشی درهاًی اهیرالوؤهٌیي )ع(
 

 

 

 توپاًَپالستی
 )ترهین پرُ گَش(

 )ویژه مددجو(

 

 به بیمارواحدآموزش 

 NE-PL-09کد سند:  -79پاییز

 

        

 


