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اجرا كرده تا نتايج  خوب جراحي كه روي گوش شما انجـام شـده اسـت بـه      الزم است دستورات زير را دقيقاً
چرا كه جراحي گوش يكي از حساسترين جراحي ها در سروگردن بوده و مراقبت بعد از عمـل بـه   . دست آيد

و در صورتي كه مراقبت خوب انجام نشود جراحي هرچنـد ايـده ال   . اندازه ي خود عمل جراحي اهميت دارد
  .اهد شددچار شكست خو

  

  آموزش ها 

چرا كه اين كـار باعـث افـزايش    . تا يك ماه از فين كردن و باد كردن گوش ها با بيني بسته پرهيز نمائيد -1
در صورت نيـاز بينـي   . ناگهاني فشار در گوش مياني وجابه جا شدن پرده پيوند شده به سمت خارج مي شود

  . خود را با دستمال كاغذي يا پارچه اي تميز كنيد

درجـه بـاال باشـد و از     45به مدت سه روز استراحت كامل داشته باشيد وهنگام خوابيدن زير سـرتان تـا    -2
براي آنكه روي گوش عمل شده نخوابيد بـه موهـاي   . خودداري نماييد "خوابيدن روي گوش عمل شده اكيدا

  )مخصوص خانمها(باالي گوش عمل شده گيره اي فلزي وصل نماييد

درصورتي كه داروها ايجاد حساسيت نمايد يـا تحمـل   .سر وقت مصرف نماييد "را حتماداروي تجويز شده -3
بلكه به پزشكتان مراجعه كرده تا آن را تغيير دهد يـا توصـيه   .مصرف آنها را نداريد خودتان آن را قطع نكنيد 

  .هاي الزم را به شما بدهد

يي كه بـه آنهـا حساسـيت داشـته ايـد      از مصرف غذاها.تا يك هفته از جويدن غذاهاي سفت اجتناب كنيد-4
  .خودداري كنيد "وباعث عطسه يا آبريزش يا كيپي بيني مي شود اكيدا

در صورتي كه ناحيه پانسمان گوش شما سفت باشد يا درد داشته باشد به پزشكتان مراجعه نماييـد تـاآنرا   -5
  .بررسي ودر صورت لزوم تغيير دهد

اب كرده و بيش از حد معمول استراحت نماييد و از فعاليت هايي از فعاليت هاي جسماني و زور زدن اجتن-7
  .نظير ورزش تا دو هفته اجتناب نماييد

تـا وقتـي پانسـمان داريـد بـراي      .شما ميتوانيد صورت خود را بشوييد ولي نبايستي پانسـان خـيس شـود    -8
  .استحمام ميتوانيد از وان استفادهكرده و تاگردن خودرا بشوئيد
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بعد از كشيدن بخيه ها شما ميتوانيد موهايتان را .تا يك هفته نشوييد تا بخيه كشيده شود  موهاي خود را-9
هنگام استحمام بشوئيدولي مرقب باشيد تا آب وارد مجراي گوش نشود بـراي ايـن كـار پنبـه اي را بـا پمـاد       

گوش آن را خـارج   آغشته كرده و در مجراي گوش بگذاريد و بعد خشك كردن موها و الله....)تتراسيكلين يا(
  كرده و با سشوار الله و مجراي گوش راخشك نمائيد 

به مدت يك هفته لباس هايي بپوشيد كه از جلو يا عقب بسـته شـود و از پوشـيدن پوليـور،تي شـرت و      -10
  پيراهن يقه تنگ خودداري نماييد

  به مدت يك ماه از شنا كردن اجتناب كنيد-11

  

  "شزمان مراجعات بعداز عمل جراحي گو"

  روزسوم پس از عمل تعويض پانسمان-1

  روز هفتم بعدازعمل پانسمان و خارج كردن مش مجراو در صورت صالحديد پزشك برداشتن بخيه ها-2

  از ژلفوم هاي مجراي گوش%60خارج كردن :روز پانزدهم-3

  ه شدهازژلفوم هاي داخل گوش،بررسي و معاينه مجرا و گرافت گذاشت%100روزبيست و يكم خارج كردن -4

  


