
 سينوزيت

 

 
ما در هر طرف صورت خود، چهار سینوس داریم؛ سینوس پیشانی، سینوس فکی یا 

ها توسط مخاط ای و سینوس پرویزنی. سطح داخلی این سینوسای، سینوس پروانهگونه

 .پوشیده شده است

 .شودها تصفیه، گرم و مرطوب میکشیم، هوا با وارد شدن به سینوسوقتی نفس می 

 .شودهای جمجمه میها سبب کمتر شدن وزن استخوانسینوسوجود همچنین 

ها توسط سوراخی به حفره بینی راه دارند که از طریق این هر کدام از این سینوس

 .شودسوراخ، هوا وارد سینوس می گردد و ترشحات سینوس به حفره بینی تخلیه می

این التهاب و  سینوزیت به معنای التهاب مخاط سینوس است. که به دالیل متعددی

شود که مهمترین علتها بسته شدن منافذ سینوسها بر اثر سرماخوردگی، انسداد ایجاد می

 باشد.عفونتهای متعدد بینی، آلرژی یا حساسیت، انحراف تیغه بینی و پولیپ و تومورها می

 

 :عالئم سينوزيت

 و ضعف تب 

 گرفتگی بینی 

 خروج ترشحات سبز رنگ از بینی 

 ترشح از پشت حلق 

 های پیشانی کمتر رخ م رشد سینوسها به علت عدسردرد در بچه) سردرد

دهد و بیشتر بزرگساالن هستند که از سردرد و سنگینی سر شکایت می

 (دارند
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 درد چشم 

 دندان درد 

 های شبانهسرفه 

 بوی بد دهان 

 گلو درد 

  

 :عوامل ايجادکننده سينوزيت

 سرماخوردگی 

 آلرژی عفونت یا  

 وجود جسم خارجی در بینی 

 انحراف تیغه بینی 

  های مخاطیبرجستگی (پولیپ) 

 حساسیت 

 برخورد ضربه به صورت 

 هوای بسیار سرد 

 شنا کردن 

 لوزه سوم 

 سیگار کشیدن 

 تومور حلق و بینی 

 تغییر فشار هوا به طور ناگهانی 

 نهاعفونت دندا 

 

بیوتیك و سینوزیتهای حاد، توسط پزشك مربوطه جهت درمان آنتیدر مراحل اولیه 

بیوتیك درمان قطعی نخواهد بود شود اما در صورت مزمن شدن این بیماری آنتیتجویز می

 و نیاز به اقدامات جراحی دارد.
 

 سسینوآندوسکوپی ضمن آرزوی سالمتی چنانچه تحت عمل جراحی  بیمار گرامی

باشد توجه شما را به مطالب زیر که شامل مراقبتهای بعد از عمل میاید، توجه قرار گرفته

 نمائیم:می

  روز اول بعد از  1-2خروج ترشحات آغشته به خون طی

 باشد و کاماًل بی خطر است.عمل جراحی طبیعی می

 

  پس از جراحی از فین کردن خودداری کنید. هفته 3تا 
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 .عطسه و سرفه کردن با دهان باز صورت گیرد 

 

 

  طی چند روز اول بعد از جراحی از فعالیتهای سنگین

بدنی نظیر بلند کردن اجسام سنگین و خم کردن سر خودداری 

 کنید.

 

  طی دو روز اول و شفاف در صورت بروز آبریزش متناوب

 بعد از جراحی فوراً به پزشك مراجعه کنید.

  از دستگاههای بخور جهت مرطوب نگه داشتن هوای اتاق

 نار تختتان استفاده کنید.خواب در ک

 

 زیر سر با زاویه  ،طی سه روز اول بعد از عمل جراحی

 هنگام خواب رعایت شود. 54-33

 

 

 

  از سرمهای شستشو ) سرم نرمال سالین شستشو( طی

 هفت روز اول بعد از جراحی شستشوی بینی استفاده کنید.

 

 

 .داروهای آنتی بیوتیك تجویز شده را سر وقت مصرف کنید 
  

 



 

 مارموزش هب بي آ
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