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 مراقبت بعد از جراحی گوش میانی

 

 

 برخی از مواردی که نیازبه جراحی گوش میانی می یابند عبارتنداز:

 یتماستوئید

     ماستوئید استخوانی است که در پشت مجررای گروش خرارجی رررار دارد م  رامد زائردو ماسرتوئید احتررو ماسرتوئید م

       مخرا  متررمش کننردو سرلول هرای هروایی ماسرتوئید عترونی التهابسلول های هوایی ماستوئید می با د. ماستوئیدیت 

ت در یلذا ماستوئید ایا غیر مستقیم با فضای گوش میانی ارتبا  دارند . از آنجا که این سلول ها به طور مستقیم ممی با د

 می  ود.  ود.ماستوئیدیت به دم نوع حاد ممزمن تقسیم میانی ایجاد می عتونت گوشبیشتر موارع بدنبال 

هراندانشگاو علوم پز کی م خدمات بهدا تی درمانی ت  

مدیریت امور پرستاری  –معامنت درمان   

امیر اعلمبیمارستان   
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 كلستئاتوم

تخریر  خروردگی  طریر اصوال کلستئاتوم از .می با د  داخد گوش میانی یا حترات ماستوئید تجمع تودو کراتینی در 

 زنندو گوش است.  بهترین عالمت کلستئاتوم تر حات بدبو م . ود موج  صدمه به گوش میاستخوان 

 اتواسكلروز 

          درگیرر مری کنرد م حرکرت طبیعری آن را مخترد بی گروش میرانی راسخت  دن گوش که معموالً ا سرتخوانهای رکرا

 روند.کاه   رنوایی  مری گرفترار والًمعم هردمگوشم   ایع ترین علت کم  نوایی هدایتی درافراد بالغ استکند. می

 عصبی ایجراد -کاه   نوایی حسیا  وند درصورتی که گوش داخلی محلزمن درگیر  ود م ازنوع هدایتی ایجادمی

 می  ود.                                                      

رررزرریتی پرمت ای آنربره جر ی بردا رته  ردو مرومی(.که درایرن رمش اسرتخوان رکابررجراحی است)استاپدکت درمان :

 .گذا ته می  ود

 مراقبت از خود پس از عمل جراحی گوش میانی  

 ور مصرف کنید.آنتی بیوتیك ها مسایر دارمها را طب  دست 

 .بعدازعمداگوش عمد  دو چند ساعت امل باال نگه دا ته  ود م استراحت در تخت دا ته با ید            

 ی طبیعی استااز مسکن ها طب  دستور استتادو کنیدردری احساس ناراحتربه یاد دا ته با ید که ر.                    

 پس ازجراحی به آرامی انجام دهید. له امررا در طی هتت )فین کردن(پاك کردن بینی           

 هید.در چند هتته نخستاسرفه م عطسه را با دهان باز انجام د 
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  رمز پس از جراحی به کار ربلی خود بازگردیدااز بلنرد کرردن ا ریای سرنگینازمر زدن مخرم  2-3می توانید

  دن 

 برای چند هتته اجتناب کنید.

  عیرهتتره پرس ازجراحری طبیر 5ترا3بررای اگو ی کره جراحری  ردوبدانید که احساس صداهای مختلف در            

 با د. می

  موجر  کراه   رنوایی مری  رود. ارردامات  ام خون در گروش میرانی مجود مایع مبدانید که پانسمان گوش

مناس  جهت افزای   نوایی  ما عبارتند از: کاه  سرمصدای محیطری اررارگررفتن در برابرافرراد درهنگرام 

 صحبت کردنا  مردو صحبت کردن دیگرانادر نور کافی ررار گرفتن در هنگام حرف زدن.

 ست.در صورت افزای  تر حات یرا خررم  دری تر ح خونی مبافتی پس از جراحی طبیعی ارتوجه کنید که ر

 افزای  درجه حرارت بدن به جراح اطالع دهید. چرك م

 .در صورت نیاز به مسافرت هوایی با جراح مشورت کنید 

 .از نا کردن م  یرجه زدن خودداری کنید 

 کنید. از مرمد آب به گوش عمد  دو جلوگیری مدتیتا 

  آنتری بیوتیرك را رمی پمراد حرامی ك  الیه ی نازك تر ح دا ت م خیس  د ی ااگر خط بخیه پشت گوش

 خط بخیه زدو مرمی آن را بپو انید.  

  همزمان با باز  دن لوله استاش م مرمد  هوا به گوش میانی  اید درد  دیدی  اهتته پس از جراحی 3تا 2برای

 احساس کنید.
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 رنظی ورتیرنه ای از آسی  صر نشارد استا لذا هری ماستوئیری یکی از عوارض نادر جراحرآسی  عص  صورت 

                                              ن را به پز ك اطالع دهید .        کج  دن دها

 فتیله یا پانسمان به همراو آنتری بیوتیرك مويرعی در مجررای  گیری از عتونت پس از جراحی از یكجهت پیش

  نوایی خارجی استتادو می  ود.

  در گوش دیگر استتادو کنید.درصورت لزمم از سمعك 

 عالئم زیر بدنبال عمل جراحی گوش ممكن است دیده شود:

 ممکن است دیرتر بهبود یابد. ا خاص در بعضی غیر معمول نبودو م خشکی دهان ماختالل چشایی: .1

ربد از عمد جراحی مجود داردم  اید یك تا دم ماو بعد از جراحی احساس  دو  افرادمزمز گوش: در بعضی  .2

د کاه  پیدا کند.در عمد جراحی که  نوایی بیمار بردتر  ردو میرا بهبرودی پیردا نمری کنردامزمز گروش مبع

 ماند.بباری  ممکن استامدتی طوالنی تر

 ماو یا بیشتر پس از عمد  گوش ادامه یابد. 6بی حسی گوش:طبیعی است م ممکن است تا  .3

 عمرد جویردن م احی های مسیع گوشعالئم فك:متصد فك تماس نزدیك با مجرای گوش دارد.لذا در جرا .4

 این عالئم بعد از چند رمز تا دم ماو از بین می رمد. اباز م بسته کردن دهان مشکد می  ود

 


