
 
  

 نكاتي كه بايد بدانيد:

ػول اس عزيك سَراخ تيٌي اًجام هي ضَد ٍ تزضي رٍي 

ًياسي  ايي تز تٌا . پَست تيٌي يا صَرت ضوا دادُ ًوي ضَد

  تِ هزالثت ّايي كِ هؼوَال در ػول سيثايي تيٌي رػايت 

 . يؼٌي گچ رٍي تيٌي ًخَاّين داضت هي ضًَذ ًيست .

رٍضي است كِ كثَدي ظاّزي ٍ تَرم ًيش كوتز خَاّذ 

تَد.گاسي در لسوت اًتْايي تيٌي ضوا تزاي جذب تزضحات 

 . خًَاتِ اي تيٌي لزار خَاّذ گزفت

هپَى تيٌي كِ ّواى پاًسواى داخلي اگز چٌاًچِ تزاي ضوا تا

است گذاضتِ ضَد هؼوَال پشضك آى را پس اس دٍ رٍس خارج 

 . هي ًوايذ

تْتز است تؼذ اس خارج كزدى تاهپَى تا چٌذ رٍس اس سزم 

ضستسَي تيٌي تزاي ًزم ضذى تزضحات داخل تيٌي استفادُ 

 . كٌيذ ٍ سپس تيٌي را تِ آّستگي فيي كٌيذ

 :مراقبت هاي بعداز عمل 

ًسثت تِ ًظز پشضك تا چٌذ ساػت تؼذ اسػول ًثايذ -1

چيشي هيل كٌيذ ٍ سپس عثك ًظز پشضك هايؼات را كن كن 

 .هي تَاًيذ ضزٍع كٌيذ 

تزاي كاّص تَرم تيٌي ٍ راحتي تٌفس سز راكوي تاالتز -2

 . لزار دّيذ

رٍس اس سزم ًزهال  11ّفتِ تا  1تؼذ اس خزٍج تاهپَى اس -3

تزاي ضستطَي تيٌي استفادُ ساليي يا سزم ضستطَ 

 ًواييذ.)حذالل ضص ًَتت در رٍس(
 

ّفتِ  1تِ آراهي فيي كٌيذ ٍ فيي كزدى هحكن تؼذاس  -4

 تالهاًغ است .

اس رصين غذايي ًزم استفادُ كٌيذ كِ ًياس تِ جَيذى   – 6

. عَالًي ًذاضتِ تاضيذ  

. كارّاي سٌگيي اًجام ًذّيذ-7  

تٌگ تِ هذت يك  جلَي تستِ ٍاس پَضيذى لثاسْاي  -8

 ّفتِ خَدداري كٌيذ .

. تا يك ّفتِ حوام ًزٍيذ -9  

. ّفتِ هي تاضذ 4الي  3هذت سهاى تْثَدي   
 

 

صصي شهيد آيت اهلل بیمارستان تخ
صصي و فوق  تخ

  ددويي

 
 عنوان:

 تيغه بينيترميم انحراف 

 ) سپتو پالستي (

4 5 

 سودارث –پرستاری جراحی داخلی برونر  منبع :

خ بسرگمهر بيمارستان شهيد  –اصفهان  آدرس :

 19220121 -صدوقی واحد آموزش به بيمار 

 

 آموزش به بيمار -واحد پرستاري

 بيماران باانحراف بيني گروه هدف :

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 99پایيس :  دوم  بازبيني

 (771-185-70ارتوپدي : )
 (771 -181-51)  جراحي خ :

 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 
 

چيست ؟ تيغه ي بيني  
تيغِ ي تيٌي كِ تِ آى سپتَم تيٌي ّن گفتِ هي ضَد 

تِ دٍ  ػوَدي ًاسكي است كِ فضاي داخلي تيٌي را صفحِ

ايي تيغِ  ي هجشاي راست ٍچپ تمسين هي كٌذ. حفزُ

پطتيثاى ٍ حوايت كٌٌذُ ي لسوت ّاي خارجي تيٌي تَدُ 

آى را تِ ػوَد يك  ٍ هي تَاى ٍ ٍسى تيٌي را تحول هي كٌذ

ًيوِ  ًيوِ ي جلَيي ايي تيغِ غضزٍفي ٍ . تطثيِ كزدخيوِ 

عزف تَسظ  ّز تيغِ ي تيٌي در . تااليي آى استخَاًي است

ايي هخاط  . پَضيذُ هي ضَد )پَست داخلي تيٌي( هخاط

.                   ػزٍق تغذيِ كٌٌذُ تيغِ ي تيٌي را درتزدارد  

چٌذيي هزكش غضزٍف ساسي ٍ استخَاى ساسي در رضذ 

تذيْي است اگز تِ ّزدليلي  . ّواٌّگ تيغِ تيٌي هَثزًذ

استخَاى   يكي يا چٌذ تا اس ايي هزاكش غضزٍف ساسي يا

تيغِ تيٌي  هؼوَل رضذ كٌٌذ ، ساسي كوتز ٍ يا تيطتز اس حذ

هوكي است اسخظ ٍسظ هٌحزف ضذُ ٍ درًاحيِ اي تِ 

سوت راست يا چپ اًحزاف پيذا كٌذ ايي كجي هؼوَال 

تأثيزي تز رٍي ضكل ظاّزي  ي تيٌي است ٍدرلسوت داخل

 .  تيٌي ًوي گذارد

       لثل اس كاهل ضذى تلَؽ ، ٍارد آهذى ضزتِ تِ تيٌي تا

هي تَاًذ تاػث آسية ديذى ايي هزاكش غضزٍف ساسي يا 

ايي ضزتِ هوكي است ٌّگام تَلذ .  استخَاى ساسي ضَد

ضَد ٍ يا  ًَساد ، در حيي گذر اس كاًال سايواى تِ تيٌي اٍ ٍارد

 . در عَل سًذگي اتفاق تيفتذ

 

 عالئم انحراف تيغه ي بيني
 اًسذاد راُ َّايي ٍ تٌفس دّاًي 

 سيٌَسيت 

 ػفًَت گَش ٍ حلك 

 سزدرد 

 خًَزيشي هكزر تيٌي 

 خزخز 

 كاّص حس تَيايي 

 

 تشخيص
.    تطخيص اًحزاف تيغِ ي تيٌي تا هؼايٌِ تاليٌي است

اًحزاف ٍ افتزاق سي تي اسكي ٍ آًذٍسكَپي  تطخيصي 

 . ّستٌذ آى اس سايز ػلل اًسذاد تيٌي كوك كٌٌذُ

 درمان
تزهين اًحزاف تيغِ ي تيٌي اس عزيك جزاحي كِ تِ آى 

تغَر هؼوَل اكثز افزاد جاهؼِ  . سپتَپالستي هي گَيٌذ

درجات خفيفي اس اًحزاف تيغِ تيٌي را دارًذ اها اس 

تزاي آًجائي كِ ايي اًحزاف خفيف است ٍ هطكلي را 

 آًْا ايجاد ًكزدُ است ًياسي تِ ػول اصالحي ًذارًذ.

اصالح اًحزاف تيغِ ي تيٌي هي تَاًذ تِ عَر هجشا ٍ 

ياّوزاُ تا اػوال جزاحي پالستيك تيٌي ، پَليپ تيٌي ، 

جزاحي آًذٍسكَپي سيٌَس ٍ يا كَچك كزدى ضاخك 

 . ّاي تيٌي اًجام ضَد

 

 
 

 نوع بي هوشي
دٍ رٍش ًيوِ تي َّضي ٍ تي َّضي ػوَهي  تا ّز

تز  در رٍش ًيوِ تي َّضي ػالٍُ  . لاتل اًجام است

ايٌكِ خَد تيٌي تَسظ جزاح تي حس هي ضَد ، 

دارٍّاي ضذ  هتخصص تي َّضي ًيش اس عزيك رگ 

، ايي  درد ٍ ضذ اضغزاب را تِ تيوار تشريك هي كٌذ

 . دارٍّا تيوار را تِ خَاب ػويك ٍ خَضايٌذ هي تزًذ

 . دليمِ هي تاضذ 61الي  31هذت ػول 
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