ٛٞاِطافی

ػٛٙاٖ سٙس :بیواریهای شایع

واحذ آهوزش

زارای ٌٛاٞیٙأ ٝاسسا٘سارز ایش1001 ٚ
زر ٔسیزیر ویفیر  ٚزرغ ٝیه ػاِی ارسضیاتی
ضٕار ٜسٙس :ف0530

ضٕار ٜتاسٍ٘زی1 :

زارید اتالؽ1313/0/30 :

زارید آذزیٗ تاسٍ٘زی1313/0/30:
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بیواریهای شایع
گوش ،حلق و بینی
بخش خواهراى
تهیه کننذه:
هرین غالم ناوی – کارشناس واحذ آهوزش
تنظین و هواهنگی :
واحذ آهوزش

هایپرتروفی لوزه

ٛٞاِطافی

ػٛٙاٖ سٙس :بیواریهای شایع

واحذ آهوزش

زارای ٌٛاٞیٙأ ٝاسسا٘سارز ایش1001 ٚ
زر ٔسیزیر ویفیر  ٚزرغ ٝیه ػاِی ارسضیاتی
ضٕار ٜسٙس :ف0530

ضٕار ٜتاسٍ٘زی1 :

زارید آذزیٗ تاسٍ٘زی1313/0/30:

زارید اتالؽ1313/0/30 :

زارید تاسٍ٘زی تؼسی1314/0/30 :

تعریف:
ِٛسٞ ٜا ز ٚتافر تیضی ضىُ ٞسسٙس و ٝزر خطر ٌّ ٛلزار زار٘س .ػالئٓ ٘ ٚطا٘ٞ ٝای اِسٟاب ِٛس ٜضأُ ِٛسٞ ٜای
ٔسٛرٌّْٛ ،زرز ،اضىاَ زر تّغ  ٚحساسیر ٌزٞ ٜای ِٙفاٚی زر ز ٚطزف ٌززٖ اسر
عواهل ایجاد کننذه:
اوطز ٔٛارز اِسٟاب ِٛس ٜت ٝػّر ػف٘ٛر زر اضز ٚیزٚس ایػاز ٔی ضٛز ،أا ػف٘ٛر ٞای تاوسزیایی ٘یش ٔی زٛا٘ٙس سثة
تزٚس اِسٟاب ِٛس ٜض٘ٛس .اسسزٚخسٛوٛن ٌز A ٜٚضایغ ززیٗ ػأُ تاوسزیایی اسر.
تظاهرات بالینی:
ِٛ س ٜلزٔش ٔسٛرْ
ٌّٛ زرز
 غطای سفیس یا سرز رً٘ چسثیس ٜتز رٚی ِٛسٞ ٜا
 زة
 تشري ضسٖ غسز ِٙفاٚی ٌّٛ
تذابیر پرستاری:
 ضة لثُ اس غزاحی اس ذٛرزٖ  ٚآضأیسٖ اغسٙاب ضٛز.
 تؼس اس غزاحی اسسفاز ٜاس آب  ٚتسسٙی ٔٙاسة اسر.
 اسسفاز ٜاس سٛج  ٚیا غذاٞای ٘زْ  ٚآتىی خس اس غزاحی زٛغیٔ ٝی ٌززز.
 غذاٞای زٙس  ٚازٚی ٝزار ،سفر ٘ ٚیاسٔٙس ت ٝغٛیسٖ زٛغیٕ٘ ٝی ضٛز.
 چٙس رٚس تؼس اس ػُٕ اسسزاحر زر تسسز ٔ ٟٓاسر.


فؼاِیر ٞای ضسیس زٞ ٚفس ٝخس اس غزاحی تایس ٔسٛلف ضٛز.

انحراف بینی
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زارای ٌٛاٞیٙأ ٝاسسا٘سارز ایش1001 ٚ
زر ٔسیزیر ویفیر  ٚزرغ ٝیه ػاِی ارسضیاتی
ضٕار ٜسٙس :ف0530

ضٕار ٜتاسٍ٘زی1 :

زارید اتالؽ1313/0/30 :

زارید آذزیٗ تاسٍ٘زی1313/0/30:

زارید تاسٍ٘زی تؼسی1314/0/30 :

تعریف:
زیغٚ ٝسطى تیٙى( سدس )ْٛزیغٟاى اسر و ٝتیٙى را ت ٝز ٚلسٕر ٔػشا زمسیٓ ٔى وٙس  ،ایٗ زیغ ٝزر لسٕر غّٛ
اس غضزٚف  ٚزر لسٕر خطر اس اسسرٛاٖ زطىیُ ضس ٚ ٜز ٚطزف آٖ تا ٔراط تیٙى خٛضیس ٜضس ٜاسر
عواهل ایجاد کننذه:

تظاهرات بالینی:
ا٘حزاف زیغٚ ٝسطى تیٙى ػال ٜٚتز ا٘سساز ٘سثى یا وأُ یه طزف ٝیا ز ٚطزف ٝتیٙى ٔى زٛا٘س تاػص ذطىى ٔراط
تیٙى  ٚت ٝز٘ثاَ آٖ ایػاز ذ٘ٛزیشى اس تیٙى  ،سززرز  ٚزرز غٛرذ  ،ززضحاذ خطر حّك  ،ذزذز ضثا٘ٚ ٚ ٝلفٝ
زٙفسى حیٗ ذٛاب ٌززز.

تذابیر پرستاری:
زا چٙس رٚس تؼس اس ػُٕ ٔرسػز ززضح ذ٘ٛات ٝاى اس تیٙى ذارظ ٔى ضٛز و ٝوأال طثیؼى اسر.
• ٔرسػز زٛرْ  ٚاحساس سٛسش زر ٔحُ غزاحى  ٚتیٙى ٚغٛز زارز و ٝتزاى ضٕا ٔسىٗ زػٛیش ٔى ٌززز ِٚى
ٔؼٕٛال ٘یاسى ت ٝاسسفاز ٜاس آٟ٘ا خیسا ٕ٘ى وٙیس .
• تٔ ٝسذ یه ٞفس ٝتزاى ضٕا آ٘سى تی ٛزیه ٔٙاسة زػٛیش ٔى ٌززز .
• ضسسطٛى تیٙى تا ٔحّ َٛسزْ ٕ٘ىى تٔ ٝسذ زٞ ٚفس ٝالسْ اسر .
• زاذُ تیٙى را تا خٕاز غٙسا ٔایسیٗ یا ٚیسأیٗ (آ) چزب ٕ٘اییس .
• فیٗ وززٖ  ٚسٚر سزٖ  ٚا٘ػاْ فؼاِیر ٞاى سٍٙیٗ ٚرسضى و ٝت ٝسز  ٚغٛرذ فطار ٚارز وٙس زا زٞ ٚفسٕٛٙٔ ٝع
اسر
پرفوراسیوى تیوپاى
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زارای ٌٛاٞیٙأ ٝاسسا٘سارز ایش1001 ٚ
زر ٔسیزیر ویفیر  ٚزرغ ٝیه ػاِی ارسضیاتی
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ضٕار ٜتاسٍ٘زی1 :

زارید اتالؽ1313/0/30 :

زارید آذزیٗ تاسٍ٘زی1313/0/30:

زارید تاسٍ٘زی تؼسی1314/0/30 :

تعریف:
خززٌٛ ٜش ٕٔىٗ اسر تػٛرذ یه سٛراخ  ٚیا یه خارٌی ٚسیغ آسیة تثیٙس.
تظاهرات بالینی:
واٞص ضٛٙایی ،زرز ،ذزٚظ ززضحاذ.
تذابیر پرستاری:
٘ یاس ت ٝزرز را تزرسی  ٚزػٛیش آٖ طثك زسسٛر خشضه  ٚتزرسی ٌ ٚشارش اضز ترطی زار ٚرا ا٘ػاوٓ زٞیس.
 اس آ٘سی تیٛزیه طثك زسسٛر اسسفاز ٜوٙیس.
 تزرسی خا٘سٕاٖ تؼس اس ػُٕ غزاحی ٔاسسٛئیسوسٔٛی  ٚلزار زازٖ ٌاس تیٗ الٌِٛ ٝش  ٚسز غٟر
غٌّٛیزی اس زحر فطار تٛزٖ الِ ٝی ٌٛش  ٚزسٟیُ غزیاٖ ٌززش ذٖٛ
ٔ مسار  ٚرً٘ ززضحاذ سذٓ  ٚزرغ ٝحزارذ تیٕار را ضثر ٛٔ ٚارز غیز طثیؼی را ٌشارش وٙیس.
ٔ حُ ا٘سشی ٖٛغزاحی ٔاسسٛئیسوسٔٛی را اس ٘ظز ٌسیرسٍی ،آتس ،ٝلزٔشی  ٚاریسٓ  ٚزٙسر٘س  ٚحساس
تٛزٖ ٔحُ تزرسی وٙیس.
 اس ٚرٚز ٔایغ  ٚآب ت ٝزر ٖٚوا٘اَ ٌٛش اغسٙاب وٙیس.
 سطح ضٛٙایی تیٕار را لثُ  ٚتؼس اس ٔیزٍ٘ٛزٔٛی ٔ ٚاسسٛئیسوسٔٛی تزرسی وٙیس.
 تٍٙٞ ٝاْ لسْ سزٖ تا تیٕار تا ٚی آٞسس ٚ ٝضٕزز ٜغحثر وٙیس.
 اس ایٙى ٝذا٘ٛاز ٚ ٜخزس ُٙاس واٞص ضٛٙایی تیٕار ٔطّغ ٞسسٙس اطٕیٙاٖ حاغُ وٙیس  ٚرٚش ٔٙاسة
تزلزاری ارزثاط تا تیٕار را ا٘سراب وٙیس.
 ت ٝتیٕار تٍٙٞ ٝاْ ٘طسسٗ  ٚحزور ت ٝزِیُ ٚغٛز سزٌیػ ٝاحسٕاِی وٕه وزز ٚ ٜاس زارٞٚای ضس
سزٌیػ ٝطثك زسسٛر اسسفاز ٜوٙیس.
 ت ٝتیٕار ٌٛضشز وٙیس وٚ ٝغٛز حاِسی ضثی ٝت ٝضىسس ٝضسٖ حثاب زر زرٌٛ ٖٚش تؼس اس غزاحی أزی
ػازی اسر و ٝخس اس چٙس رٚس رفغ ٔی ضٛز  ٚغای ٍ٘زا٘ی ٕ٘ی تاضس.
 ت ٝتیٕار غٟر ٔطٛرذ تا خشضه ٔؼاِع زر ٔٛرز زساتیز ذاظ زر غٛرذ ٘یاس تٔ ٝسافزذ تا ٛٞاخیٕا زر زٚرٜ
ی تؼس اس ػُٕ زاویس وٙیس.
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زر ٔسیزیر ویفیر  ٚزرغ ٝیه ػاِی ارسضیاتی
ضٕار ٜسٙس :ف0530

ضٕار ٜتاسٍ٘زی1 :

زارید اتالؽ1313/0/30 :

زارید آذزیٗ تاسٍ٘زی1313/0/30:

زارید تاسٍ٘زی تؼسی1314/0/30 :

سینوزیت
تعریف:
سیٛٙسیر ت ٝاِسٟاب غطای ٔٛوٛسی سیٛٙس اطالق ٔی ضٛز.
عواهل ایجاد کننذه:
ٔ یىزٚتٟاٚ ،یزٚس ٞا ،ا٘سساز ،ا٘حزاف تیٙی ،خِٛیح ٞا ،زٛٔٛرٞا ،زٛرْ غطا

تظاهرات بالینی:
 زر سیٛٙسیر حاز زة ،زرز سیٛٙس ٌ ٚاٞی تٛی تس زٞاٖ ٚغٛز زارز.


زر سیٛٙسیر ٔشٔٗ زة ٚغٛز ٘ساضس ٚ ٝزرز زٟٙا ٔزتٛط ت ٝیه لسٕر ذاظ ٘یسر تّى ٝوُ سز زچار
زرز ٔثٔ ٟٓی ٌززز و ٝغاِثا ایٗ زرزٞا زر غثح ایػاز ضس ٜػػزٞا تٟثٛز ٔی یاتس .ضٕٙا زر ایٗ ٘ٛع تٛی
تس زٞاٖ  ٚززضحاذ خطر حّك ٚغٛز زارز.

تذابیر پرستاری:
 اسسزاحر زازٖ ت ٝتیٕار
 اغسٙاب اس سیٍار وطیسٖ
 اغسٙاب اس سزٔا
 اسسفاز ٜاس وٕدزس آب ٌزْ
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ضٕار ٜتاسٍ٘زی1 :

زارید آذزیٗ تاسٍ٘زی1313/0/30:

زارید اتالؽ1313/0/30 :

زارید تاسٍ٘زی تؼسی1314/0/30 :

 اسسفاز ٜاس آ٘سی ٞیسسأیٗ ٞا  ٚآ٘سی تیٛزیه ٞا طثك ٘ظز خشضه
 زرٔاٖ تا آ٘سی تیٛزیه  ،غزاحی تزای رفغ ا٘سساز  ٚضسسطٛی سیٛٙس ( سیٛٙس ٔاٌشیالری )
 ػارض ٟٓٔ ٝضسسطٛی سیٛٙس ٔاٌشیالری آٔثِٛی ٛٞاسر.
 زطریع اس طزیك ٌزافی  ٚسی زی اسىٗ أىاٖ خذیز ٔی تاضس.

اوتیت
تعریف:
ت ٝػف٘ٛر ٌٛش ٔیا٘ی اطالق ٔی ضٛزٕٔ .ىٗ اسر حاز ( ظٟٛر ٘اٌٟا٘ی  ،زٚر ٜوٛزأ ٜسذ تیٕاری) یا ٔشٔٗ (
ػف٘ٛر ٞای ٔىزر ؤ ٝؼٕٛال ٕٞزا ٜتا ززضح ٔی تاضٙس).
تظاهرات بالینی:
زرز ،ززضح اس ٔػزا ،حساسیر تِٕ ٝس ،زة ،سِّٛیرِٙ ،فاز٘ٛخازی
عواهل ایجاد کننذه:
ػف٘ٛر ٞای ٔىزر ٔی زٛا٘ٙس ٔٛغة سٛراخ ضسٖ خزز ٜغٕاخ  ٚیا اس زسر زازٖ ضٛٙایی ٌزز٘س.
تذابیر پرستاری:
 زر غٛرزی و ٝتزای تیٕار ٔیزٍ٘ٛزٔٛی ا٘ػاْ ضس ٜتاضس تایس ٌٛش تیٕار ذطه  ٚزٕیش ٍٟ٘ساضس ٝضٛز.
 یه خٙث ٝاسسزیُ زر وا٘اَ ٌٛش ذارغی غٟر غذب ززضحاذ  ٚخیطٍیزی اس آِٛزٌی ضا٘ٛی ٝوا٘اَ ٌٛش
ذارغی  ٚاٚزیر اوسسز٘اَ لزار زٞیس.
 ػالیٓ حیازی تیٕار ٔرػٛغا زٔای تسٖ را خایص ٞ ٚز ٌ ٝ٘ٛزة را ٌشارش وٙیس.
 ت ٝتیٕار  ٚذا٘ٛاز ٜزر ٔٛرز اغسٙاب اس ٚرٚز آب تٌٛ ٝش ؤٕ ٝىٗ اسر ٔحیطی ٔٙاسة تزای رضس
تاوسزیایی را فزإ٘ ٓٞایس آٔٛسش زٞیس.
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زارای ٌٛاٞیٙأ ٝاسسا٘سارز ایش1001 ٚ
زر ٔسیزیر ویفیر  ٚزرغ ٝیه ػاِی ارسضیاتی
ضٕار ٜسٙس :ف0530

ضٕار ٜتاسٍ٘زی1 :

زارید اتالؽ1313/0/30 :

زارید آذزیٗ تاسٍ٘زی1313/0/30:

زارید تاسٍ٘زی تؼسی1314/0/30 :

٘ یاس ت ٝضس زرز زر تیٕار را زؼییٗ ٌ ٚشارش وزز ٚ ٜضس زرز را طثك زسسٛر زػٛیش  ٚاضز ترطی زار ٚرا
ارسیاتی ٌ ٚشارش وٙیس.
 اس آرأثرص طثك زسسٛر تزای تچٞ ٝا غٟر تٟثٛز اسسزاحر  ٚذٛاب تیٕار اسسفاز ٜوٙیس.
 تٚ ٝاِسیٗ زر ٔٛرز ٔمسار زارٚی ٔػزفی  ٚخیٍیزی زرٔاٖ طثك زسسٛر آٔٛسش زٞیس.
 تیٕار را ت ٝاسسزاحر زر غٛرذ ٚغٛز احساس ضؼف ،واٞص ٚسٖ ٔفزط  ،زٟٛع  ٚاسسفزاؽ زطٛیك وٙیس.
ٞ ز ٌ ٝ٘ٛواٞص ضٛٙایی را زر تیٕار تزرسی وٙیس.
 زر تچٞ ٝا تایس تٚ ٝاِسیٗ ٌٛضشز وٙیس وٞ ٝز ٌ ٝ٘ٛػالیٓ زاَ تز واٞص ضٛٙایی اس لثیُ ػسْ زٛغ ٝتٝ
اغٛاذ ،ذیزٌی تی ٔٛرز ت ٝیه غا ،ػسْ ٚاوٙص ت ٝخزسص ٞا  ٚوطیسٖ ٌٛش یه سٕر ( سٕر ٔثسال )
 ،ت ٝزِیُ ایٙى ٝزرز ٌٛش ت ٝلسری ضسیس اسر و ٝزٛغٟی ت ٝواٞص ضٛٙایی ٕ٘ی ضٛز.
 اس آ٘سی تیٛزیه زػٛیشی طثك زسسٛر اسسفاز ٚ ٜت ٝتیٕار  ٚذا٘ٛاز ٜزر ٔٛرز ٔمازیز زارٚیی غحیح ٚ
تزٌطر ضٛٙایی ػازی تیٕار ت ٝػٛٙاٖ خاسد زرٔا٘ی ٔٙاسة زاویس ٞ ٚزٌٛٔ ٝ٘ٛارز غیزطثیؼی را ٌشارش
وٙیس.
 تٚ ٝاِسیٗ زاویس وٙیس و ٝفزس٘ساٖ ذٛز را زر حاِر لائٓ زر تغُ ٌزفس ٚ ٝضیز زٙٞس  ٚاس ضیز زازٖ زر
حاِر ذٛاتیس ٜاغسٙاب وٙیس زا اس تزٌطر فّٛر زٞا٘ی -حّمی اس طزیك اسساش تٌٛ ٝش ٔیا٘ی خیطٍیزی
ضٛز.
 ت ٝافزاز تزای اغسٙاب اس زرّی ٝضسیس تیٙی وٛٔ ٝغة ٚرٚز ٔٛاز آِٛز ٜتٌٛ ٝش ٔیا٘ی ٔی ضٛز زاویس
وٙیس.
 زر غٛرزی و ٝتیٕار ٔیزٍ٘ٛزٔٛی ضس ٜتاضس ٘ح ٜٛغحیح زؼٛیض خٙث ٝزرٌٛ ٖٚضی را ت ٝتیٕار  ٚذا٘ٛازٜ
ٕ٘ایص زٞیس زا حسالُ رٚسی ز ٚتار ا٘ػاْ ضٛز.
 ت ٝاغسٙاب اس ٚرٚز آب ت ٝزرٌٛ ٖٚش تا اسسفاز ٜاس ٌٛش تٙس یا ٌذاضسٗ خٙث ٝچزب ضس ٜزر وا٘اَ ٌٛش
زر ٍٙٞاْ زٚش ٌزفسٗ  ٚضأد ٛوززٖ سز زاویس وٙیس.
 سزف ٝیا ػطس ٝتا زٞاٖ تاس تٔ ٝسذ یه ٞفس ٝخس اس ػُٕ غزاحی
 ذٛززاری اس خزٚاس تا ٛٞاخیٕا زر ٞفس ٝا َٚتؼس اس ػُٕ غزاحی

ٛٞاِطافی

ػٛٙاٖ سٙس :بیواریهای شایع
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