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  )٥( آموزشيپيام 

  "پس از جراحي سينوس در بيماران مبتال به موكور مايكوزيسمراقبت "

بعد از عمل، اهميت زيادي دارد. از زخم جلوگيري و  يبهبود تا زمانپس از جراحي  بيمار بيني و سينوس هاي ت ازمراقب

به دليل تورم،  كه عفونت سينوس داشته باشد عالئمي مانند سرماخوردگي يابيمار طبيعي است. ممكن است  بيمارورم بيني ت

به حالت عادي ،  بيمار. براي كمك به بازگشت بيني و سينوس هاي استخون خشك، مخاط و پوسته پوسته شدن در بيني 

  موارد زير را توصيه مي نمايد:متخصص جراحي سينوس 

  اريد تا به كاهش خونريزي و تورم بعد از عمل نگه د كمي باالتر از حالت عاديشب اول بعد از عمل  باالخصرا بيمار سر

 (پوزيشن نيمه نشسته)كمك كند. 

  و دز دهان خود نفس بكشابه بيمار آموزش دهيد تا د. خود باقي بمان محلدر داخل بيني و مش پانسمان مطمئن شويد 

 .دبه بانداژ بيني خود دست نزن

 د به اهميت زيادي داربيني و جلوگيري از التهاب  به منظور حفظ بهداشتپس از جراحي حفره هاي بيني  شستشوي

(بنا به توصيه آقاي دكتر احسني، شستشوي بيني توصيه مي شود.  موكداي بيني با نرمال سالين همين دليل شستشو

 (مهمترين نكته مراقبتي) )بار با بتادين رقيق شده) به دقت انجام شود. ١بار با نرمال سالين و  ٤بار در روز ( ٥

  برداشته شود. به طور كامل) بانداژ (مش) محل عمل ساعت پس از جراحي٢٤غالبا (دستور پزشك جراح طبق 

 .دارودرماني نظير آمفوتريسين طبق دستور پزشك به دقت انجام شود 

 هاي بيني يا از پشت حلق طبيعي مي باشد اما در صورتي كه ميزان خونريزي زياد باشد خونريزي به مقدار كم از سوراخ

  .ثال هنگام خم كردن سر، قطره قطره خون از بيني خارج شود به پزشك معالج اطالع داده شودم

  بيني خود را دستكاري نكند. ،حداقل يك هفته بعد از عملبه بيمار آموزش دهيد تا  
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  هايي كه فعاليتاحتمال خونريزي تا دو هفته پس از جراحي وجود دارد به همين دليل بايد از به بيمار آموزش دهيد

احتمال  زيرا دفشار يا ورزش شديد خودداري كناعمال  ،برداشتن اجسام سنگين دشود مانن وجب افزايش فشارخون ميم

 .خونريزي در بيني را افزايش مي دهد

  را با دهان باز انجام دهدعطسه جهت كاهش فشار بر موضع جراحي به بيمار آموزش دهيد. 

  مصرف شود.با نظر پزشك خونريزي  خطر افزايشبه علت و ساير آنتي كواگوالنت ها آسپرين 

  پيگيري شودپس از عمل، در صورت نياز و بسته به دستور پزشك جراح، ويزيت مجدد . 

 نجام فعاليت هاي از اجهت پرهيز از اعمال فشار بر موضع عمل  پس از عمل روز اول ٣ _٥  به بيمار آموزش دهيد

 .درهيز كنمعمولي پ

 تعويق بيندازدهفته به  ٣ _ ٤انجام فعاليت هاي سنگين را   به بيمار آموزش دهيد. 

 ها و  زيرا اين موضوع ممكن است موجب پاره شدن مويرگ جتناب كندز فين كردن با شدت زياد اا به بيمار آموزش دهيد

  .خونريزي بيني شود

    داده شود.يا مايع زاللي از يكي از سوراخ هاي بيني جاري شد، به پزشك معالج اطالع  كاهش پيدا كرد بيماراگر ديد 

  در خصوص ابهام در زمينه مصرف نيستاتين در موكورمايكوزيس يادآور مي شود: الزم به ذكر است

ساعت و  ٦قطره (يك سي سي) هر  ٣٠جهت پيشگيري از موكورمايكوزيس، در بالغين ميزان مصرف نيستاتين 

  ساعت مي باشد. ٦سي سي) هر  ٤قطره ( ١٢٠جهت درمان موكورمايكوزيس 

  

  

  

  

  

  موفق باشيد                                                                                                                                

 آموزش پرستاري


