
 ادامه مراقبت های پس از عمل :

تا دٍ ّفتِ اس خارج کزدى تزضحات بیٌی با فطار -
 خَدداری کٌیذ. 

اس خَابیذى بِ صَرت کاهالً صاف اجتٌاب کزدُ ٍ تا -
 یک ّفتِ بؼذ اس ػول بِ صَرت ًیوِ ًطستِ بخَابیذ.

ٍ اس حزکات ضذیذ با دّاى باس ػطسِ ٍ سزفِ کٌیذ -

 صَرت حیي خٌذُ ٍ یا گزیِ خَدداری کٌیذ.

بزای پیطگیزی اس ػفًَت یک دٍرُ آًتی بیَتیک -

 بزای ضوا تجَیش خَاّذ ضذ کِ بایذ در سهاى هقزر

 هصزف ًواییذ.

 اس صَرت خَد در هقابل ضزبِ هحافظت کٌیذ. -

در ّفتِ ّای اٍل در هؼزض ًَر آفتاب ٍ یا حزارت  -
  قزار ًگیزیذ.

هاُ اس اًجام ٍرسش ّای سٌگیي خَدداری  یک تا دٍ-
 کٌیذ. 

در صَرتی کِ پاًسواى رٍی صَرت خیس ًطَد هی  -
تَاًیذ با آب ٍلزم صَرت خوَد را بطوَییذ ٍ یوا حووام     

 کٌیذ.

 با آروزی سالمتی برای شما

 ادامه مراقبت های پس از عمل :

هوکي است داخل بیٌی بِ ٍسیلِ گاس آغطتِ بِ پواد -

آًتی بیَتیک) تاهپَى( پز ضَد. کِ تا چٌذ رٍس ) هؼوَالً 

 رٍس( در داخل بیٌی خَاّذ هاًذ. 5-4

در صَرت ٍجَد قطؼات پالستیکی داخل بیٌی، ایي -

 قطؼات چٌذ ّفتِ بؼذ اس بیٌی خارج خَاٌّذ ضذ.   

حذاقل ضص بار در رٍس بیٌی خَد را با سزم ًزهال -

 سالیي ضستطَ دّیذ. 

 اس رصین غذایی ًزم استفادُ کٌیذ.  -

 تا یک ّفتِ اس حوام کزدى اجتٌاب کٌیذ.  -

هاُ پس اس جزاحی  2یي اس اًجام دادى کارّای سٌگ -

 خَدداری کٌیذ.

ّفتِ پس اس  5کیلَگزم را تا  5اجسام سٌگیي اس  -

 ػول بلٌذ ًکٌیذ. 

در صَرت احساس درد خفیف هی تَاًیذ با هطَرت -

 پشضک اس هسکي سادُ هاًٌذ استاهیٌَفي استفادُ کٌیذ.

ّزگش بذٍى هطَرت پشضک اس هسکي ّایی هاًٌذ  -

ًکٌیذ سیزا هوکي است باػث آسپیزیي ٍ صلَفي استفادُ 

 خًَزیشی ضَد. 
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 تْیِ ٍ تٌظین:

 بیوارستاى هتیٌی ٍاحذ آهَسش

  1398هاُ تیزباسًگزی: 

 4 5 



 

 مقذمه : 

ر بیٌی اًساى تیغِ ای در خط ٍسط ٍجَد دارد کِ د

را اس ّن جذا هیکٌذ، ایي  بیٌیراست ٍ چپ قسوت 

هی ًاهٌذ. قسوت پاییٌی ایي تیغِ اصطالحاً سپتَم 

تیغِ غضزٍفی ٍ قسوت باالیی آى استخَاًی است.  

بیٌی دارد. ایي سپتَم ًقص هْوی در صاف قزار گزفتي 

تیغِ هوکي است بِ دالیل هختلف ) ضزبات ٍارد بز 

بیٌی، فطار ٍارد بز جٌیي درٍى رحن،...(  دچار کجی ٍ 

اًحزاف ضَد. بِ ػول جزاحی تصحیح اًحزاف تیغِ 

ذ کِ هوکي است بِ بیٌی، سپتَپالستی هی گَیٌ

تٌْایی ٍ یا ّوزاُ با ػول سیبایی بیٌی، پَلیپ بیٌی ٍ 

  ذٍسکَپی سیٌَس ّا اًجام ضَد.  یا جزاحی آً

 

 

 

 عالئم :

هْوتزیي ػالهت اًحزاف تیغِ بیٌی اًسذاد تٌفسی  

اًسذاد تٌفسی سایز ػالئن را بِ ّوزاُ خَاّذ  است.

ضذى، تٌفس صذادار، خزٍپف خَى دهاؽ داضت هاًٌذ:

کزدى، اختالل در خَاب، خطکی دّاى بِ دلیل تٌفس 

دّاى باس، احساس فطار ٍ گزفتگی در هجزای با 

تٌفسی بیٌی، درد در ًاحیِ سز ٍ صَرت، تزضحات 

 .پطت حلق ٍ ػفًَت هکزر سیٌَس

 روش تشخیص:

تطخیص اًحزاف بیٌی بِ ٍسیلِ هؼایٌِ تَسط  

در بزخی هتخصص گَش، حلق ٍ بیٌی اًجام هی ضَد. 

هَارد هوکي است بزای تطخیص قطؼی ٍ کاهل بِ 

 .اسکي ًیاس باضذتیبیٌی یا سیآًذٍسکَپی 

 

 

 روش عمل جراحی:

ایي جزاحی ّوزاُ با بیَْضی ػوَهی ٍ یا ًیوِ  

بیَْضی اًجام هی ضَد. هذت ػول بستگی بِ هیشاى 

اًحزاف بیٌی دارد. بزش ّایی بز رٍی تیغِ بیٌی ایجاد 

ضذُ ٍ قسوت ّای اضافی استخَاى ٍ غضزٍف بیزٍى 

آٍردُ هی ضَد. سپتَم تَسط تیغِ ّای هصٌَػی ٍ 

 بخیِ سز جای خَد هحکن هی ضَد. 

 قبت های پس از عمل: مرا

اس  ، تا باسگطت َّضیاری کاهلبؼذ اس ػولپس اس  -

 خَردى ٍ آضاهیذى خَدداری کٌیذ.

در ساػات ابتذایی بؼذ اس بِ َّش آهذى هوکي است  -

 گلَدرد داضتِ باضیذ کِ بِ ػلت لَلِ بیَْضی است. 

هوکي است در دًذاى ّای باال احساس درد داضتِ -

 باضیذ کِ طی چٌذ ّفتِ ار بیي هی رٍد. 

 رٍس ػول ٍ یا رٍس بؼذ اس ػول تزخیص خَاّیذ ضذ. - 

در صَرت خًَزیشی اس بیٌی ٍ یا بلغ هکزر) خًَزیشی -

 تِ حلق( بِ پشضک خَد اطالع دّیذ.
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