
 تمپانوماستوئيدكتومي
 

گوش شامل سه قسمت است: خارجي، مياني، 

داخلي. گوش خارجي شاامل لهاه گاوش ا ااناا  

اساخووانهه  3گوش است. گوش مياني از يك طرف به پارد  ماماو ا از طارف ديبار باا 

ي نيم دايار  ا اوالاااااتراو  ا ر)اسخووان اوچك( ارتباط دارد. گوش داخلي شامل مجا

 شد.باسااو  مي

 اوتيت مياني مزمن:

ااتيات  اه همرا  با پارگي پرد  مماو بيش از سه ما  باشد،در گوش مياني به عفونت 

مياني مزمن گويند. راند بيماري از سوراو شدن ساد  پرد  ماماو تاا تاود  هااي اساي  

 باشد.عفوني مي

 عالئم اوتيت:

، ازاز گاااوش، اااااهش شااانوايي

 سرگيجه، ترشح مداام ا منقط  گوش.

 درمان: 

ااتيات ميااني مازمن عمال درمان 

 جراحي است.

تمپانوماسخوئيداخومي عمل جراحي بر راي پرد  گوش از طريق اسخووان پشت گوش 

شود اه ااتيت مزمن گوش مياني داشخه باشد. اين درمان جراحي در بيماراني توميه ميمي

 باشند.



قارار اخومي عمال جراحاي تمپانوماساخوئيدشما تحات  بيمار گرامي چنانهه

 نماييم:مي توميهشما زير را به  رعايت نكات ايد،گرفخه

  نووابيد. تا يك هفخه راي گوش عمل شد 

 

 

 

 به اسخور نرايد ا هنبام اسخحمام پنبه  تا زماني اه پزشك به شما اجاز  نداد  است

از  راز پس يك يا اازهين در گوش خود ببذاريد.آغشخه به پماد تخراسايكلين چشمي 

ها مي توانيد اسخحمام انيد؛ اما با پنبه آغشخه به اازهين اسخريل يا پماد برداشخن بويه

اسخحمام در طو  هفخه   شويد. تخراسايكلين پوسخي، مان  اراد آب به داخل مجراي گوش

 .اا  از گردن به پائين مجاز است

 هنبام عطسه اردن بيني خود را نبنديد، با دهاان بااز عطساه ا 

 .سرفه انيد

 

 

 

 چرب انيد.ها را با پماد تخراسايكلين چشمي راي بويه 

 .داراهاي تجويز شد  توسط پزشك را مصرف انيد 

   رژيم غذايي شما محداديخي ندارد، اما در مورت داشاخن درد

هنبام جويدن غذا، سعي انيد بيشخر از مايعاات ا غاذاهاي نارم 

 .اسخفاد  انيد

 اخورد  بپرهيزيدبا افراد سرم ما  از تماس به مدت يك. 

 د.ما  از فين اردن شديد بپرهيزي مدت يك به  

 
 



 از مسافرت با هواپيما خودداري انيد هفخه به مدت يك. 

  داشخه  اي از گوشموخصري ترشح خونابه ،از عمل جراحي هفخه پس 4-6ممكن است

 باشيد. 

  د.خود بشنوي از عمل جراحي مداهاي خامي را در گوش پس هاهفخه تاممكن است 

 شاد  اسات،  ها مخورم ا دردناا از برداشخن بويه شما پس در مورتي اه لهه گوش

 .مراجعه نمائيد حخماً به پزشك

  مصرف نمود  ا از مصرف داراهايي اه سبب اخخال  انعقادي  داراهاي خود را به دقت

 .هفخه خودداري نمائيد شوند به مدت يكمي

 را مطل  انيد تهوع، پزشك در مورت پيدايش. 

 در هنبام سرگيجه، دراز بكشيد ا چشمان خود را ببنديد. 

 ، ا حلق ا بيني  به درمانبا  گوشا تعويض پانسمان  جهت ايزيت در زمان تعيين شد

 .دمراجعه نمائي
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