
بینی به دلیل برجسته بـودن در صـورت، در معـرض 
شکستگی است. شکستگی بینی معمـواًل بـه علـت 
وارد آمدن ضربهي روبرو، از کنار یا باال به صـورت 

ایجـاد میشود. شکستگیبینی بـه تنهـایی یـا تـوام بـا 
سـایر شکستگیهاي استخوانهاي صورت و جمجمه 

ایجـاد میشود.
در ضربات خفیف گاهی فقط ج بها جایی اسـتخوان 
اتفاق مـیافتـد ولـی در ضـربات شـدید، عـالوه بـر 
جابهجایی، شکستگی و حتی شکستگی و جابهجایی 

در تیغه ي وسط بینی به طور توام نیز رخ میدهد.
عالیم :

 -تغییر شکل بینی
 -پارگی مخاط و خونریزي

 -شکستگی تیغهي میانی بینی
 -درد، تورم و انسداد بینی

 -کبودي اطراف چشمها بسیار شایع است.
تشخیص و درمان:

 در شکستگی ساده اقدام اولیهاي که الزم است انجام 
دهید کمپرس سرد با کیسهي یخ است، زیرا خونریزي 
و تورم را محدود میکند. اقدام بعدي مراجعه به پزشک 
است. در صورت نداشتن تورم بهتر است ظرف 2الی3 

ساعت اول بعد از ضربه، جااندازِي شکستگی بینی 
انجام گیرد؛ در صورت روز تورم 2الی 3روز بعد با 

کاهش تورم و معاینهي مجدد جااندازي انجام میشود و 
در صورت عدم مراجعه قبل از حدود 10روز شکستگی 
جوش میخورد. بنابراین بهتر است قبل از حدود 6الی 

10روز شکستگی جااندازي شود.

جراح متخصص گوش و حلق و بینی بر اساس 
ماهیت و وسعت آسیب، روشهاي تشخیصی و درمانی 
خاصی را براي شما در نظر میگیرد. الزم است بدانیم 
فقط در40الی 50درصد موارد در رادیوگرافی )عکس 

نیمرخ بینی( شکستگی قابل مشاهده است و در نیمی 
دیگر فقط معاینه کمک میکند. توجه کنید که اقدام به 

جاانداختن شکستگی فقط میتواند بینی را به ظاهري 
شبیه به قبل از ضربه ي اخیر در بیاورد و نباید انتظار 

دیگري داشت.
آموزشهاي قبل از عمل:

 -شب قبل از عمل غذاي سبک میل کنید.
 -از نیمه شب ناشتا بمانید.

 -شب قبل از عمل حمام کنید.
 -در مورد آقایان، اگر سبیل بلند دارید کوتاه کنید.

 -در مورد خانمهـا، الك ناخنهـا و آرایـش خـود را 
پاك کنید.

- در صورتیکه داروهاي ضد انعقاد( مانند آسـپرین 
و وارفارین) مصرف میکنید بهتر است داروي خـود را 

48ساعت قبل از جراحی با نظر پزشک قطع کنید.
- قبل از رفتن به اتاق عمل زیورآالت، اجسام 

فلـزي، گیره ي سر، لنز، دندان مصنوعی و پروتزهاي 
مصنوعی

قابل حرکت را خارج کنید.
- کلیه ي لباسها، لباس زیـر و جورابهـاي خـود را در 

آورید و لباس مخصوص اتاق عمل را بپوشید.
- قبل از خـروج از بخـش جراحـی، ادرار خـود را 

تخلیه کنید.

- معمــواًل روز عمــل و یــا فــرداي آن روز 
مــرخص میشوید.

- معمواًل جااندازي از درون بینی)جاانداختن بسـته( 
انجام میشود، لذا هیچ برش و بخیه اي بر روي بینـی 
شما وجود نخواهد داشت. گاهی نیز تغییر شکل بینی 
یا انسداد بینی پس از جااندازي بسته باقی میمانـد و 
3الی  6ماه پس از آسیب کـه تـورم از بـین رفتـه و 

استخوانها ثابـت شـدند اصـالح بـه روش بـاز انجـام 
میشود.

آموزشهاي بعد از عمل:
- معمواًل روز عمـل شـما نبایـد چیـزي بخوریـد، از 
زمانیکه به شما اجـازه داده شـد، رژیـم مایعـات)آب، 
چاي و آب کمپـوت( بنوشـید. در صـورت تحمـل و 

صالحدید پزشک کم کم غذاهاي نرم براي شما آغاز 
خواهد شد.

-از همان سـاعتهـاي ابتـدایی بعـد از بـه هـوش 
آمدن، از راه دهان نفس بکشید.

- در وضعیت نیمه نشسته استراحت کنید تا نیم 
تنه ي شــما بــاالتر از پاهایتــان باشــد و ورم 

کمتــري در صورتتان ایجاد شود.
- معمواًل بعد از جا انداختن شکسـتگی بینـی حـدود 
یک هفته گچ یا اسپیلنت براي محافظت، روي بینـی 

شما قرار داده میشود.
- میتوانید با استفاده از مسواك نرم دنـدانهایتان را 

مسواك بزنید، ولی لب باال را دستکاري نکنید.
-با دهان باز عطسه و سرفه کنید و از حرکات شدید 

صورت حین خنده و گریه پرهیز نمایید.

123



- تا 2هفته بعد از عمل از تخلیه ي ترشحات بینـی 
بـا فشار خودداري کنید. مراقب باشید هیچ ضربه اي 

بـه بینی تان وارد نشود.
- براي شما هیچ محدودیت غذایی وجـود نـدارد، فقط 
از مصرف غـذاهایی کـه احتیـاج بـه جویـدن طوالنی 
دارند )مانند ساندویچ و کباب برگ( و مـوادخوراکی که 

مـیدانیـد بـه آنهـا حساسـیت داریـد، خودداري کنید.
- تامپون بینی)رشته هاي نازك پانسمان نخی آغشـته 

به پماد آنتیبیوتیک( براي  2تـا  7روز داخـل بینـی 
شـما قــرار داده مـیشــود تــا مــانع از خــونریزي و 

جابجایی شود.
- شستن صورت یا حمام کردن با آب ولرم به شرطی 

که پانسمان روي بینی خیس نشود بالمانع است.
- در هفته هاي اول ورزشهاي سنگین، بلند کـردن 

اشـیاء ســنگین و دوال شـدن را انجـام ندهیـد تــا از 
بر افروختگی صورت و وارد آمـدن ضـربه پیشـگیري 

شود.
- از برداشتن و جابهجایی گچ به طـور خـودسـرانه 

پرهیز کنید.
- معمواًل درد زیادي بعـد از عمـل وجـود نـدارد و 
گاهی به خاطر وجود تامپون در داخل بینـی ممکـن 

است درد خفیف در صورت و پیشانی احساس نماییـد 
که با مسکنهاي ساده ماننـد اسـتامینوفن قابـل رفـع 

است.
- هرگز بدون مشورت پزشکتان از آسپرین یا بروفن 
براي تسکین درد استفاده نکنید، چون باعث افـزایش 

خونریزي میشوند.

-طی چند هفته ي اول بعد از عمل و بعد از خـارج 
نمودن تامپون یـا مـش بینـی بـه علـت جمـع شـدن 
ترشحات داخل بینی، نفس کشیدن مشکل میشود که 

میتوانید براي شستشوي بینی روزانه چنـد نوبـت از 
محلول سرم نمکی نرمال)سرم شستشو( استفاده کنید.
با استفاده از یک سرنگ 20سیسی بـدون سـوزن از 
سرم کشیده و به آرامی در بینی بریزید و اجازه دهید 

ترشحات شستشو داده شده و خارج شوند.
نکات قابل توجه:

پانسمان بینی خود را دستکاري نکنید.
در صــورت خــونریزي از بینــی و یــا بلــع 

مکرر)خونریزي ته حلق( بـه پزشـک خـود اطـالع 
دهید.

داروهاي بعد از عمل را طبق دستور پزشک خود 
استفاده نمایید.

در صورت تب حتمًا پزشک خـود را مطلـع کنید.
در تاریخ مقرر به پزشک خود مراجعه کنید.

دانشگاه علوم پزشکی و
 خدمات بهداشتی و درمانی آذربایجان غربی

بیمارستان خاتم االنبیا سلماس

مراقبت های بعد از عمل 
شکستگی بینی

 تهیه و تنظیم:
سجاد نظری
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