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ایي حالت هوىي است با ضىستگی سایز . ضىستگی بیٌی عبارت است اس صسهِ استرَاى ّا یا غضزٍف بیٌی 

 . استرَاى ّای صَرت ّوزاُ باضس

 عالیم شایع در شکستگی بینی کدامند؟

  زرز بیٌی 

  ذًَزیشی بیٌی 

  تَرم ٍ تغییز رًگ بیٌی 

  عسم تَاًایی زر ًفس وطیسى اس بیٌی 

  (گاّی  )بسضىلی ٍ تغییز ظاّز بیٌی  

 چگونه از خود در برابر شکستگی بینی مراقبت کنیم؟

 اس ٍارز آهسى ضزبِ بِ بیٌی تا حس اهىاى پیطگیزی وٌیس. 

  زر عی ٍرسش ّای پز بز ذَرز ، هَتَر سَاری یا زٍچزذِ سَاری اس والُ ّای هحافظ 

 . استفازُ وٌیس

 ٌّگام سَار ضسى بِ اتَهبیل ووزبٌس ایوٌی ذَز را ببٌسیس . 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

   مدیریت امور پرستاری–معاونت درمان 

( ولیعصربیمارستان ) 
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 بعد ازشکستگی بینی چه عواقبی منتظر ماست؟

 ضىستگی ّای . ضىستگی ّای هرتصز بسٍى تغییز ضىل بیٌی، هعوَالً زر عزض چْار ّفتِ  التیام هی یابس

زر صَرت ًیاس بِ جزاحی ، ایي عول یا بایس زر عی زٍ ّفتِ اٍل پس اس . عوسُ با جزاحی لابل تزهین است

ضىستگی اًجام گیزز یا زر صَرت گذضت بیص اس زٍ ّفتِ اس سهاى ضىستگی ، جزاحی بایس تا ضص هاُ بعس 

 .بِ تعَیك افتس

 عوارض احتمالی شکستگی بینی کدامند؟

  عفًَت بیٌی ٍ سیٌَس ّا 

  (. بٌسرت اتفاق هی افتس )ضَن زر اثز ذًَزیشی بیٌی  

  اذتالل زائوی بیٌی 

 درمان شکستگی بینی چگونه است؟

  گذاضتي ویسِ ید بز رٍی بیٌی بالفاصلِ پس اس ضزبِ بزای بِ حسالل رساًسى تَرم

 .  ساعت48 ساعت ٍ سپس استفازُ اس  ووپزس گزم تا 24بیٌی تا 

  زر صَرتی وِ ذًَزیشی بیٌی ضسیس بَزُ یا هتَلف ًطَز، السام بزای زرهاى عبی

 .  فَری تَصیِ هی گززز

 زر صَرت تغییز ضىل بیٌی با اذتالل زر تٌفس اس راُ بیٌی ، جزاحی السم ذَاّس بَز . 

  با بیَْضی  ( سال 13افزاز سیز  )جا اًساسی ضىستگی بیٌی زر بشرگساالى با بی حسی هَضعی ٍ زر وَزواى

بعس اس جا اًساسی بِ هست یه ّفتِ رٍی بیٌی ضوا گچ عبی لزار ذَاّس گزفت وِ ًمص . لابل اًجام است

 .آى هحافظت اس بیٌی زر بزابز ضزبات احتوالی است

 از چه داروهایی برای شکستگی بینی استفاده می شود؟

 هسىي ّای . بزای ًاراحتی ذفیف، زارٍّایی ًظیز استاهیٌَفي هوىي است وافی باضس

 . لَی تز زر صَرت ًیاس تجَیش هی ضَز

 آًتی بیَتیه ، زر صَرت احتوال بزٍس عفًَت ،تجَیش هی گززز . 

 پس ازترخیص چگونه از خود مراقبت کنیم؟

 تا تَلف ذًَزیشی استزاحت وٌیس . 

 ًیاس بِ رصین غذایی ذاصی ًساریس. 

  ذَز را اس ضزبات هحافظت ًواییس. 

 :نکاتی که الزم است بدانید

  رٍس بعس اس ضىستگی جااًساسی آى اهىاًپذیز است ٍ بعس اس ایي هست 10-12حسٍزاً تا 

هوىي است بیٌی ضىستِ زر ّواى حالت جَش برَرز ٍ بزای اصالح آى ًیاس بِ جزاحی 

 . پالستیه بیٌی باضس
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  رٍس         10 رٍس ٍ حساوثز تا 5-7 رٍس ٍ زر بشرگساالى 7 رٍس ٍ حساوثز تا 3-5بْتزیي سهاى زر وَزواى 

 .هی باضس 

 ضىستگی بیٌی ّز چِ سٍزتز جا اًساسی ضَز، ًتیجِ آى بْتز است. 

  زر هَارزی، هوىي است ضزبِ ٍارزُ آًمسر ضسیس ًباضس وِ باعث ضىستگی ضَز اها

ایي اهز باعث اًسساز تٌفسی اس یه یا . باعث تجوع ذَى زر سیز هراط تیغِ بیٌی گززز 

چٌاًچِ بِ ایي هطىل تَجْی ًطَز باعث اس بیي رفتي غضزٍف . زٍ عزف بیٌی  هی ضَز

 . تیغِ بیٌی هی گزززٍ زر ًتیجِ ضىل ظاّزی بیٌی، اصغالحاً سیي اسبی هی ضَز

 لذا چٌاًچِ بعس اس ٍارز آهسى ضزبِ بِ بیٌی ضوا ، تٌفس اس یه یا ّز زٍ سَراخ بزای ضوا هطىل ضس ، حتواً 

 . بغَر اٍرصاًسی بِ پشضه ذَز هزاجعِ ًواییس

  بعس اس جا اًساذتي ضىستگی بیٌی، هعوَالً احتیاج بِ تاهپَى بیٌی ًیست هگز ایٌىِ ضزایظ ذاصی ٍجَز

 . زاضتِ باضس

 

 
.درباره شکستگی بینی بیشتر بدانیم  


