
تمپانوماستوئيدكتومي

مياني، خارجي، است: قسمت سه شامل گوش
كانـال و گـوش اللـه شـامل خارجي گوش داخلي.

بـا ديگـر طـرف از و صـماخ پـرده به طرف يك از مياني گوش است. اسـتخوانچه3گوش
مجا شامل داخلي گوش دارد. ارتباط كوچك) ور(استخوان كوكلئـاواتركول و دايـره نيم ي

مي شد.باساكول

مزمن: مياني اوتيت

عفونت ميانيبه گوش باشد،در ماه سه از بيش صماخ پرده پارگي با همراه اوتيـتكه
وسـيع هـاي تـوده تـا صـماخ پرده ساده شدن سوراخ از بيماري روند گويند. مزمن مياني

مي باشد.عفوني

اوتيت: عالئم

ــنوايي ــاهششـ ــوش،كـ گـ وزوز ،
گوش. منقطع و مداوم ترشح سرگيجه،

درمان:
عمـلدرمان مـزمن ميـاني اوتيـت

است. جراحي

گوش پشت استخوان طريق از گوش پرده روي بر جراحي عمل تمپانوماستوئيدكتومي
ميمي توصيه بيماراني در جراحي درمان اين داشتهباشد. مياني گوش مزمن اوتيت كه شود

باشند.

چنانچه گرامي تحـتبيمار تمپانوماسـتوئيدشما جراحـي قـراركتوميعمـل
نكاتايد،گرفته بهرعايت را نماييم:ميتوصيهشمازير

شده• عمل گوش روي هفته يك نخوابيد.تا

است• نداده اجازه شما به پزشك كه زماني پنبهتا استحمام هنگام و نرويد استخر به
چشمي تتراسايكلين پماد به بگذاريد.آغشته خود گوش در وازلين پسيكيا ازروز

بخيه پمادبرداشتن يا استريل وازلين به آغشته پنبه با اما كنيد؛ استحمام توانيد مي ها
گوش مجراي داخل به آب ورود مانع پوستي، هفتهشويد.تتراسايكلين طول در استحمام

است مجاز پائين به گردن از .اول
و• عطسـه بـاز دهـان با نبنديد، را خود بيني كردن عطسه هنگام

كنيد .سرفه

بخيه• چشميروي تتراسايكلين پماد با را كنيد.ها چرب
كنيد.• مصرف را پزشك توسط شده تجويز داروهاي
درد• داشـتن صورت در اما ندارد، محدوديتي شما غذايي رژيم

نـرم غـذاهاي و مايعـات از بيشتر كنيد سعي غذا، جويدن هنگام
كنيد .استفاده

يك• مدت تماسبه از سرمماه افراد بپرهيزيدبا .اخورده
يكبه• بپرهيزيمدت شديد كردن فين از د.ماه



يك• مدت كنيدهفتهبه خودداري هواپيما با مسافرت .از
است• پس4-6ممكن جراحيهفته عمل خونابه،از ترشح گوشمختصري از داشتهاي

باشيد.
است• گوشپسهاهفتهتاممكن در را خاصي صداهاي جراحي عمل بشنوياز د.خود
گوش• الله كه صورتي پسدر بخيهشما برداشتن دردنـاكاز و متورم اسـت،ها شـده

پزشك به نمائيدحتماً .مراجعه
دقت• به را خود انعقاديداروهاي اختالل سبب كه داروهايي مصرف از و نموده مصرف

يكمي مدت به نمائيدشوند خودداري .هفته
پيدايش• صورت پزشكدر كنيدتهوع، مطلع .را
ببنديد• را خود چشمان و بكشيد دراز سرگيجه، هنگام .در
شده،• تعيين زمان ويزيتدر پانسمانجهت تعويض گوشو درمانگاه بينيبه و حلق و

نمائي .دمراجعه
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