
 

 

 مراقبت های بعد از تمپانوپالستی 

ی پیش رو است. عالوه بر بررسی و شناخت این مراقبت های بعد از تمپانوپالستی موضوع مورد بحث در مقاله 

 شود. ترین سواالت در این زمینه پاسخ داده میمبحث به مهم

 

 

 ؟دارد ایوظیفه چه و چیست گوش پرده ●

 ؟چیست گوش پرده پارگی عالئم ●

  ؟چیست گوش یپرده شدن پاره عوامل ●

 ؟چیست تمپانوپالستی ●

 ؟دانیدمی چیزی تمپانوپالستی تاریخچه مورد در آیا ●

 ؟است صورت چه به تمپانوپالستی انجام روش ●

 ؟است کدام تمپانوپالستی انجام هایروش ●

 ؟داد امانج خاصی کار باید تمپانوپالستی عمل از پیش آیا ●

 ؟چیست جراحی عمل از بعد غذایی پرهیزهای ●

 ؟چیست جراحی عمل از بعد هایمراقبت سایر ●

 ؟چیست تمپانوپالستی عوارض ●

 ؟است صورت چه به گوش پرده پارگی تشخیص هایروش ●



 

 

 ؟چیست تمپانوپالستی درمان روند در پرستار وظایف ●

 .بدانید تمپانوپالستی عمل مورد در باید که مواردی سایر ●

 ؟چیست عمل از بعد شنوایی کاهش بهبود برای موثر اقدامات ●

 ؟است چقدر تمپانوپالستی یهزینه ●

 ای دارد؟پرده گوش چیست و چه وظیفه

 

ی بیرونی )ازجنس کوتانئوس(، الیه وسط )از ها شامل الیهی مختلف است. این الیهسه الیه ی گوش دارایپرده 

های مختلف پرده گوش ی درونی )از جنس غشای موکوس( هستند. زمانی که به علتجنس فیبروس( و الیه

 میانی پاره شود، نیاز به جراحی دارد. 

های شود. اما پارگیطور معمول خود به خود ترمیم میافتد، به ی گوش کوچک اتفاق میپارگی که در پرده

گویند. ی گوش که به آن صماخ هم میی گوش به عمل جراحی ترمیم این پرده نیاز دارد. پردهبزرگ پرده

ای نازک است که شود. این بخش پردههمچنین در اصطاحات پزشکی از آن به عنوان غشای تمپانی نیز یاد می

ی این قسمت محافظت کردن از گوش میانی و داخلی است. کند. وظیفهخارجی جدا می گوش میانی را از گوش

کند. این ارتعاش به گوش میانی منتقل همچنین وقتی که صدا به تمپان گوش برخورد کند، در پرده ارتعاش می

ها( نی )صدفی میای گوش و پردهتواند صدا را بشنود. برای شنوایی عادی، پردهشود. بنابراین فرد میمی

بایست به صورت هماهنگ با یکدیگر عمل کنند. صماخ بسیار ظریف و حساس است، از این رو امکان دارد، به می

 دالیل مختلفی آسیب ببیند. 

 عالئم پارگی پرده گوش چیست؟



 

 

 

ترین سوراخ یا آسیبی ایجاد شود. پاره شدن دهد که در این قسمت کوچکپارگی پرده گوش زمانی رخ می

ی گوش غالباً با کم شدن شنوایی و ترشح گاه به گاه همراه است. معموال درد آن پایدار نیست. پارگی تمپان ردهپ

آید. در برخی  یا صماخ در اثر ضرب دیدگی و یا عفونت و فشار باالی ناگهانی به پرده ی صماخ به وجود می

پشت گوش همراه است.همچنین ممکن است های استخوان ی گوش با ماستوید و یا عفونتموارد پارگی پرده

های این بخش با خروج چرک یا اتوره همراه باشد. البته ممکن است بدون اینکه چرکی از گوش خارج آسیب

 شود، پارگی رخ دهد.

ی گوش، میزان افت مشخص ترین عالمت این بیماری افت شنوایی است. بسته به محل و اندازه سوراخ پرده

ترین اهداف جراحی های قبلی نیز بیان شد، یکی از مهمست. همانطور که در قسمتشنوایی نیز متغیر ا

 تمپانوپالستی، بازگرداندن شنوایی فرد است.



 

 

 

 شنواییتر کمشنوایی و اختالل شنیداری است. پارگی بزرگی پارگی صماخ تعیین کننده میزان کماندازه

شنوایی تأثیرگذار است. اگر ارگی هم بر میزان کمکند. جای پبیشتری نسبت به سوراخی کوچک ایجاد می

های گوش میانی را جابجا کند یا به ساختمان گوش داخلی ی شدیدی چون شکستگی جمجمه استخوانصدمه

شود. اگر پاره شدن پرده ی گوش به دلیل یک صدمه ی ناگهانی و یا اتفاق آسیب بزند، کاهش شنوایی بیشتر می

ی کند. اگر علت آسبشود. زنگ زدن گوش افزایش پیدا میبین رفتن کامل شنوایی میانفجاری رخ دهد، سبب از 

پرده گوش عفونت مزمن باشد، امکان سبب کم شدن شنوایی به شکلی دائم و یا به حالتی پیش رونده وجود 

 دارد. 

فونت گوش میانی و ترشحات این بخش وجود در صورتی که در کنار کم شنوایی عالئم دیگیری چون سرگیجه، ع

ترین زمان ممکن با متخصص دارد، احتمال پارگی پرده گوش وجود دارد. در صورت مشاهده این عالئم در کوتاه

گوش، حلق و بینی مشورت کنید.



 

 

 

 ی گوش چیست؟ عوامل پاره شدن پرده

 

ش هستند. عالوه بر آن وارد کردن اشیاء ی گوهای پاره شدن پردهترین علتهای مزمن گوش جزو مهمعفونت

نوک تیز در گوش، ضربه و سیلی زدن به گوش و شنیدن صداهای مهیبی چون انفجار از نزدیک نیز منجر به 

 شوند.پارگی این پرده می

شود. این عفونت به مرور زمان وجود عفونت در گوش میانی باعث احساس درد، از بین رفتن قدرت شنوایی می 

کند پارگی صماخ علت خاصی شود. در این موارد بیمار احساس میرگی یا ایجاد سوراخ در پرده گوش میباعث پا

نداشته است. در این موقعیت امکان دارد، ترشح عفونی یا خونی از گوش بیرون آید. در اصطالح پزشکی، به این 

ل گرفتگی گوش، کم شدن شنوایی، گویند. عالئم اوتیت مدیای حاد شامحالت اوتیت مدیا همراه با پارگی می

 درد و تب است. 

کنند. در موارد نادر، بعد از اینکه لوله های متعادل کننده استفاده میبرخی از بیماران به دالیل مختلف از لوله

ی گوش باقی بماند. این نوع کند، ممکن است سوراخی کوچک در قسمت پردهپزشک این لوله را خارج می

ها کنند. البته امکان دارد، بعضی از آنی گوش در طول چند هفته بهبودی پیدا میدههای جزئی پرآسیب

هایی بایست از آب و آسیب دیدگی محافظت گردد. پارگیچندین ماه طول بکشند. در دوران درمان، گوش می

 کنند، با توجه به تشخیص پزشک به جراحی نیاز خواهند داشت. خود بهبود پیدا نمیکه خودبه



 

 

 

 ایم.شوند را نام بردهدر ادامه اتفاقاتی که منجر به پارگی پرده گوش می

 عفونت در گوش میانی ●

 وارد کردن جسم خارجی به گوش  ●

 ضربه شدید به گوش یا سر   ●

 صدای بلند و ناگهانی مانند صدای انفجار ●

 ی هواپیما و یا غواصی بدون محافظفشار ناگهانی در هوا مانند پرواز به وسیله ●

 ورود مواد اسیدی و شیمیایی به داخل گوش ●

 فشار آب هنگام شنا. ●

 ی گوش پاک کنفشار به وسیله ●

 ی آهن به گوشورود  قطعات داغ مثل براده ●

 تمپانوپالستی چیست؟

شوند. دسته اول میرنگوپالستی است که های مزمن گوش میانی به سه دسته تقسیم میاعمال جراحی عفونت 

شود. نوع دوم تمپانوپالستی به همراه اسیکولوپالستی است. این عمل ی تمپان بسته میدر آن فقط سوراخ پرده

شود. ها است. البته در حفره ی ماستویید تغییری ایجاد نمیی تمپان و استخوانچهشامل درست کردن پرده

ی پرده حی نیزدسته سوم نیز تمپانوپالستی به همراه اسیکولوپالستی و ماستویدکتومی است. در این نوع جرا

شود. در این مقاله قصد داریم توضیحات کاملی در مورد نوع ی ماستوید درمان میها و حفرهتمپان، استخوانچه

 های جراحی صحبت کنیم.سوم این عمل



 

 

ی گوش را تمپان یا میزنگوپالستی گویند. در جراحی های پردهبه انجام جراحی با هدف ترمیم پارگی و آسیب

وایی شود. این ترمیم به اصالح  شنی گوش یا غشای تمپان به طور کامل ترمیم یا تصحیح میپرده تمپانوپالستی

های کوچک در پشت غشای کند. این عمل جراحی همچنین شامل اصالح و یا ترمیم استخوانطبیعی کمک می

 شود. تمپان )اسیکولوپالستی( می

دیدگی شده باشد، باید جراحی نی دچار عفونت یا آسیبی گوش میادر مواقعی که استخوان گوش یا استخوانچه

تر از ترمیم پرده گوش است و به نام تمپانوماستوئیدکتومی اصالح شنوایی انجام شود. این جراحی گسترده

هایی که دچار صدمه و تراشند و استخوانچهشود. در طول این جراحی استخوان پشت گوش را میشناخته می

 کشند. بیرون میعفونت شده باشند را 

 

 

 دانید؟آیا در مورد تاریخچه تمپانوپالستی چیزی می

گرافت والسیشن، و ژالنر توسط 1952 سال در تمپانوپالستی شدن معروف دوران از 

 صماخ یپرده ترمیم برای متفاوت هایشیوه و مختلف مواد از استفاده بای های

 بیشترین کندریوم پری و فاشیاتمپورالیس تمپانوپالستی، آغاز دوران استفاده شد. از
 ند.گرفته قرار استفاده آسیب دیده، مورد یپرده ترمیم برای که هستند موادی



 

 

 مثل ویژه کلینیکی شرایط است. البته درصد 90 حدودا   عمل این در احتمال موفقیت

 گوش،جراحی  برای هاییچال عنوان به دوباره، تمپانوپالستی و کلستاتوم آتکلتازی،
 .شوند می دچار آتروفی به کندروم پری و فاشیا موقعیت، این هستند. در مطرح

های جراحی بهتر عمل نوع عمل این در غضروفتحقیقات و آزمایشات نشان داده است که 

 بافت از اما فاشیا دارد، های بسیاری بهکه غضروف شباهت چند هر کند.می
 یدنباله در رتراکت حتی و جذب برابر در بافت این است. گرفته نشأت مزانشیمال

 ضخامت خاطر است. البته با گذشت زمان به مقاوم استاش، یلوله عملکرد اختالل
بیمار به افت شنوایی دچار خواهد شد. به خصوص اگر فرکانس صداها  تمپان یپرده

 پایین باشد.

 روش انجام تمپانوپالستی به چه صورت است؟

گیرد. در این عمل برشی در پشت کامل مریض یعنی بیهوشی کامل عمومی صورت میتمپانوپالستی با خواب 

ی گوش به خوبی دهد. با انجام این کار پردهشود. سپس پزشک گوش را به سمت جلو حرکت میگوش ایجاد می

اال بی گوش به صورتی که داخل گوش به راحتی در دسترس قرار گیرد، گیرد. سپس، پردهدر دید جراح قرار می

 تواند همه چیز را به صورت دقیق بررسی کند و اقدامات الزم را انجام دهد. رود. در این مرحله جراح میمی

توان حذف کرد. بعد از های غیر طبیعی را هممِشود و قسمتاگر سوراخی در پرده ی گوش دیده شود، ترمیم می

شود. این قطعه زیر ل که پشت گوش جدا میی تمپورای فاشیا که بافت زیر پوست است، از عضلهآن قطعه

گیرد تا صماخ سالم و بازسازی شده، به وجود بیاید. به قرار دادن این بافت ی گوش قرار میسوراخ در داخل پرده

ر ی گوش بیمار خیلی طبیعی دکند که پوست پردهگویند. پیوند این امکان را فراهم میدر این قسمت پیوند می



 

 

های گوش میانی یا برداشتن کلستیتوما هم کند. در صورت نیاز، بازسازی کردن استخوانی سوراخ رشد همه

 ممکن است در همین زمان انجام شود. 

گیرند. غضروف از جمله موادی است که در تقویت برای انجام دادن این عمل از فاشیای تمپور الیس بهره می

تفاده از غضروف هموگرافت نتایج مثبتی به همراه داشته و از گرافت می تواند به کار برده شود. در اکثر موارد اس

 6ی عمل اصالح شنوایی پس از گذشتن حدوداً پارگی دوباره پرده گوش پیشگیری کرده است. همچنین نتیجه

اند، موفق به بازیابی شنوایی طبیعی خود ماه از عمل جراحی ظاهر شده است. بیمارانی که شرایط مطلوبی داشته

 . اندشده

در برگرداندن شنوایی طبیعی  %09تا  58ی گوش هستند،  تا حدود هایی که فقط شامل ترمیم پردهجراحی

کنند. اما اگر مشکل شنوایی به سطح قابل قبول برنگردد، احتماال جراح دستور عمل دوم را برای موفق عمل می

 کند. بیمار صادر می

 های انجام تمپانوپالستی کدام است؟روش

 

ی گوش باید آن را تست کرد. بنابراین بیمار باید آزمون شنوایی انجام بدهد. از انجام هر نوع ترمیم در پرده پیش

ها شامل پیوند بافت پوست در گیرد. اما اکثر آنهای متعددی برای این جراحی مورد استفاده قرار میتکنیک

نوپالستی است. این عمل جراحی به دو روش سرتاسر سوراخ برای بهبودی هستند. که اسم این روش همان تمپا

 ایم.ها توضیح دادهشود. در ادامه در مورد هر کدام از آنانجام می



 

 

 

 

 

  ی میکروسکوپروش اول: تمپانوپالستی به وسیله

 

در این شیوه تنها یک زاویه از درون گوش قابل رؤیت است. به همین دلیل احتمال ایجاد مشکل در زوایای 

شود. در گوش بسیار است. به همین دلیل است که در برخی موارد جراحی با شکست مواجه می پنهان مجاری

های موجود در پشت گوش، از پشت گوش بریده حین جراحی میکروسکوپی فاشیا یا همان غالف اطراف عضله

 ت کوچکی ازشود. حذف قسمشود. سپس این بافت که از بدن خود بیمار است به سوراخ پرده پیوند داده میمی

ده کننتوان از آن به عنوان بافت کمککند. اما میی گوش ایجاد نمیغضروف پشت گوش هیچ تغییری در الله

 ی گوش یا فاشیا استفاده کرد. در ترمیم پرده

توان آن را بدون ایجاد کردن برش در پشت گوش و با استفاده از آندوسکوپی گوش از درون این عمل را می 

 ارجی نیز انجام داد. سوراخ گوش خ

اگر سوراخ موجود در تمپان گوش خیلی کوچک باشد، پزشک متخصص در طی زمان، گوش بیمار را معاینه و 

کند. زیرا احتمال اینکه سوراخ خود به خود بسته شود، وجود دارد.  همچنین ممکن است پرده گوش بررسی می

ی ههای پردش پزشک با استفاده از میکروسکوپ، لبهبه صورت سرپایی و در مطب پزشک دوخته شود. در این رو

ی کاغذی نازکی روی کند تا سبب تحریک آن شود.  بعد از آن وصلهای شیمیایی آغشته میگوش را به ماده

 د.کنشنوایی بهبود پیدا میشود، عارضه کمکند. معموال وقتی غشای تمپان بسته میی گوش ایجاد میپرده

ی گوش مناسب نیست یا اگر بعد از انجام این که پک کاغذی، برای بستن سوراخ پردهاگر پزشک تشخیص دهد 

 دهد. روند، آسیب صماخ بهبود پیدا نکند، دستور جراحی می



 

 

 ی آندوسکوپروش دوم: تمپانوپالستی به وسیله 

 

درجه،  09تا  09زوایای در این شیوه ترمیم و بازسازی پرده تمپان، با استفاده از لنزهای متفاوت و با تغییر  

مجاری درونی گوش به شکلی کامل قابل رؤیت خواهد بود. مزیت این نوع روش اصالحی شنوایی امکان انتقال 

تصویر روی مانیتور است. به کمک این قابلیت، تیم درمان به طور همزمان در جریان جزئیات روند عمل قرار 

 گیرند.می

ها وسعت پیدا نکرده باشد. همچنین گوش بیمار نباید بیماری در آن ی عمل مناسب کسانی است کهاین شیوه 

مل ی عترشح داشته باشد. خشکی کامل گوش بیمار الزمه استفاده از روش درمان با آندوسکوپ است. این شیوه

شود. بنابراین نیازی به بیهوشی کامل و تمپانوپالستی، بدون هیچ برشی در درون و یا پشت گوش ایجاد می

 ری وجود ندارد.بست

روش مربوط به وسیله آندوسکوپ به این شکل است که آندوسکوپ را از راه سوراخ گوش، وارد مجرای شنوایی 

 کنند. ی گوش که دچار صدمه شده است را ترمیم می کنند. سپس با استفاده از آن پردفرد می

 آیا پیش از عمل تمپانوپالستی باید کار خاصی انجام داد؟



 

 

 

معمول پیش از اینکه تمپانوپالستی انجام شود، سایر مشکالت گوش، بینی و حلق باید تا حد امکان به طور 

درمان شوند. به عنوان مثال، در دوران درمان و ترمیم پرده گوش، هیچ نوعی از اوتیت مدیا نباید وجود داشته 

ی ممکن است مانع از شوند. وجود عفونت حتهای گوش باعث دشواری عمل جراحی میباشد. چون عفونت

 موفقیت عملیات ترمیم شود. 

جراح متخصص با توجه به نوع عمل و شرایط بیمار ممکن است داروهایی برای بیمار تجویز کند. این داروها در 

. ها الزامی استی مثبت از عمل تمپانوپالستی نقش مهمی دارند. بنابراین استفاده از آنبه دست آوردن نتیجه

انی های درمترین شیوههای الزم، درستلق و بینی بعد از بررسی شرایط بیمار و انجام معاینهمتخصص گوش و ح

را پیشنهاد خواهد داد. انتخاب شیوه مناسب در نتیجه به موقع جراحی و بازگشت شنوایی موثر است. به همین 

 .دلیل الزم است با پزشک متخصص و دارای سابقه در این زمینه مشاوره داشته باشید

 پرهیزهای غذایی بعد از عمل جراحی چیست؟



 

 

 

هایی الزم است که باید انجام شوند. در این مقاله در مورد تمامی قطعاً پس از هر نوع عمل جراحی مراقبت 

های رژیم غذایی ایم. در ابتدا در مورد محدودیتهای الزم برای بعد از انجام عمل جراحی صحبت کردهمراقبت

 کنیم.ان میبیمار نکاتی را بی

هایی مثل سرکه و ترشیجات که برای عصب گوش مضر هستند تا مدتی الزم است از خوردن خوراکی ●

 بعد از عمل خودداری شود. 

 بیماران باید خوردن زعفران، گردو و خرما را کاهش دهند.  ●

د دقت است. بایهایی نظیر پسته، انجیر، مویز و نارگیل که برای درمان و سالمتی این بیماران مفید میوه ●

ها باید در حد اعتدال مصرف شوند. همچنین رعایت کردن فاصله از غذا را باید داشت که این خوراکی

 مد نظر داشت. 

 خوردن آب خیلی یخ بعد از عمل جراحی ممنوع است. ●

ها تشنه موقع مثل زمان صبح ناشتا، بعد از حمام کردن نیز ممنوع است. اگر در این زمانخوردن آب بی ●

 توانید کمی آب ولرم را مزه مزه کردن کنید و به آهستگی قورت دهید.شدید، می

 خوردن شام سبک و کم حجم،  نکته حائز اهمیتی است.  ●

دهند، باید از پرخوری، درهم خوری و روی هم خوری خودداری افرادی که جراحی گوش را انجام می ●

 غذا میل نکنند.  اند،کنند. بهتر است تا هنگامی که واقعاً گرسنه نشده

 یبوست زیاد برای سیستم شنوایی گوش ضرر دارد. بنابراین مصرف غذاهای فیبردار ضروری است.  ●

 بیمار باید از خوردن غذاهای سفت که به جویدن زیاد نیاز دارد، خودداری کند.  ●



 

 

 ساعت فاصله باشد. 0بهتر است بین خوردن شام تا خواب نیز حداقل  ●

 جویده به که زمینی سیب ی پوره یا و سوپ مانند نرم غذاهای و مایعاتمصرف  ●

 نیستند. نیازمند شدن

 از خوردن نوشیدنی های گازدار و الکلی پرهیز کنید.  ●

 

 های بعد از عمل جراحی چیست؟سایر مراقبت

 

 ایم.های بعد از عمل جراحی را ارائه دادهترین مراقبتدر ادامه لیستی از مهم

دستورات مهمی است که باید به آن توجه داشت. بهترین ساعتی که در شب  خواب به موقع هم از دیگر ●

صبح  7تا  6شب است. و زمان بیداری هم می بایست ما بین ساعات  00تا  09باید خوابید، ساعت 

 باشد. 

 های سنگین خودداری شود. باید از انجام ورزش ●

 ها را از سرما و گرمای زیاد محافظت کنید. گوش ●



 

 

ت بایسگاری هستند و مورد عمل جراحی اصالح و درمان شنوایی گوش قرار گرفته اند، میکسانی که سی ●

 تعداد دفعات سیگار و قلیان را کم کم کاهش دهند و به تدریج آن را قطع کنند. 

 از صحبت با صدای بلند و فریاد کشیدن خودداری کنید.  ●

سانی که مورد عمل جراحی پرده گوش فای برای عصب شنوایی بسیار مضر است. کامواج موبایل و وای ●

 تر و در ساعاتی محدود از گوشی خود استفاده و سریعاً آن را خاموش کنند. قرار میگیرند، باید کم

داروهایی که پزشک برای فرد تجویز نموده است، طبق زمان بندی مشخصی مصرف شوند. این موضوع  ●

 است.ها بیشتر حائز اهمیت بیوتیکبه ویژه در خصوص آنتی

 

 پانسمان روز چهار یا سه مدت را برایناحیه جراحی شده  پزشک متخصص گوش، ●

 .کندمی

 .شود درمان نمی بالفاصله اختالل شنوایی بیرونی، پانسمان کردن باز از پس ●

 شوند. خارج داخلی هایپانسمان تا است الزم زمان مدتی ●

 باشد. صبور مطلوب ی نتیجه به رسیدن در بیمار کاندید باید ●

 در بهتر است کنید. جلوگیری کردن حمام زمان در گوش درون به آب شدن وارد از ●

 کنید. جلوگیری گوش از ورود آب  سوراخ در چرب یحمام با قرار دادن پنبه زمان

 در صورت نیاز امکان استفاده از سمعک وجود دارد. ●

 .کنید خودداری سنگین وسایل و اجسام کردن بلند از ●

 خارج خونی ترشحاتی بیمار شخص گوش از گوش، جراحی عمل از پس اگر ●
 .قرار دهد جریان در را مربوطه پزشک باید شود،

از اعمال تحریمی گوش همانند خروج  باید جراحی عمل از پس اول یهفته در ●

 پر فشار ترشحات بینی خودداری کرد.

 تا زمانی که دکتر اجازه ندهد، ممنوع است. شنا و استخر  ●



 

 

 اضافی و وزوز در یصدا کردن احساس گوش، جراحی عمل از پس هفته 5 تا ●

  .است طبیعی گوش

 زا دوری کنید.از سرماخوردگی و موارد آلرژی ●

هنگام عطسه یا سرفه جلوی آن را نگیرید تا به بینی و گوش فشار وارد  ●

 نشود.

 

 تا زمانی که پزشک اجازه نداده است از آسانسور هوایی و هواپیما استفاده نکنید. ●

ارامش خود را  شدید، گوش از متوجه خروج خون آب  بیمار گوش جراحی از بعد اگر ●

  شود.می برطرفبه تدریج  و است طبیعی امر اینحفظ کنید. 

 پزشک را  حتما   متورم یا دردناک شد، گوش یالله ها،بخیه برداشتن از بعد اگر ●
  .دهید قرار جریان در

استحمام باید بدون خیس شدن ناحیه سر  ها،بخیه کشیدن از بعد ساعت 24 ●

 و گوش انجام شود.

 با اجازه پزشک مجاز است. استفاده خون چسبندگی و انعقاد داروهای مصرف ●
 از

 این

 دهد.گسترش خونریزی گوش را افزایش می احتمال داروها

 برداشت. قدم آرام و آهسته باید گوش کردن جراحی از بعد ●

 پزشک باید شود، شدید استفراغ یا و تهوع حالت دچار عمل، از بعد شخصی اگر ●
  بگذارد. جریان در را

 .ببندد را خود چشمان و بکشد دراز باید شود، می سرگیجه دچار بیماری وقتی ●

 باالتر از حد معمول نگه دارید. را خود سر بالش چندین هنگام خوابیدن با استفاده از ●

 عوارض تمپانوپالستی چیست؟

 

 



 

 

 

 

 

 

ها دارای عوارض احتمالی خاصی است. مثالً امکان دارد که بافت پرده صماخ ، همانند سایر عملعمل بازسازی 

ی سوراخ پرده مجدد باز شود. حتی ممکن است آسیب پرده بهبود پیدا نکند. البته این عوارض پیوند نخورده

 اند. بیشتر برای کسانی دیده شده است که سابقه ی جوش نخوردن زخم را داشته

 ایم.ها وجود دارد را نام بردهادامه سایر عوارضی که احتمال بروز آندر 

 . گوش کردن وزوز ●

 کلستاتوم. شدن ایجاد ●

 لنف. پری فیستول ایجاد ●

 میانی. گوش دیدن آسیب ●

 میانی. گوش کردن عفونت ●

 .گوش تنگی کانال ●

 صورت. عصب به آسیب ●

 گوش. یپرده در سوراخ ایجاد ●

 شنوایی. دادن دست از یا و شنوایی کم آمدن وجود به احتمال ●

شود. به همین های گوش داخلی دچار تروما میبعد از عمل جراحی مجاری نیم دایره یا دیگر بخش ●

دلیل احتمال سرگیجه وجود دارد. البته این عارضه پس از این نوع جراحی گوش، نادر است. همچنین 

انید از داروهای ضد تهوع یا ضد سرگیجه استفاده توشود. در این گونه موارد میمعموال موقتی ایجاد می

 کنید.



 

 

 های تشخیص پارگی پرده گوش به چه صورت است؟روش

کند. هایی مثل تست شنوایی میزان آسیب به پرده گوش را تعیین میپزشک متخصص با معاینه و انجام آزمایش 

شود. بررسی مورد نیاز برای تشخیص سنج  انجام میبه طور معمول تست شنوایی یا ادیومتری، توسط شنوایی

 شود. ی گوش توسط متخصص گوش و حلق و بینی انجام میوجود و یا نبود سوراخ در پرده

همچنین تجویز آزمایش خون و ادرار برای بررسی سالمت نسبی شخص برای بیهوشی کامل هنگام عمل و یا 

 شود. حسی موضعی در طول عمل جراحی انجام میبی

 نیز جزو معاینات پزشک برای تشخیص نیاز بیمار به عمل جراحی تمپانوپالستی هستند.موارد زیر 

 های مختلف. ی افت شنوایی فرد به علتبررسی سابقه ●

 های گوش میانی.تست سرگیجه یا تعادل برای تشخیص عفونت ●

وال فیست کنند؛ تستی گوش درد احساس میی پردهدر بعضی از بیماران که به خاطر پارگی در حاشیه ●

 نیز ممکن است نیاز باشد. 

 

 

 

 وظایف پرستار در روند درمان تمپانوپالستی چیست؟



 

 

 

رسانی در مورد روند درمان و ایجاد احساس آرامش در بیماران را بر عهده پرستاران پیش از هر چیز وظیفه اطالع

 دارند. 

ها معترض درد گوش نند. ولی اغلب آنکبسیاری از بیماران از ناراحتی کمی در قسمت برش جراحی شکایت می

ی استفاده از ساعت بعد از جراحی مسکن برای کم کردن درد تجویز شود. شیوه 42هستند. . امکان دارد تا 

 ها توسط پرستار به بیمار آموزش داده خواهد شد. مسکن

مایع در گوش میانی احساس پر بودن و یا فشار در گوش بعد از جراحی نیز به دلیل باقی ماندن خون و یا 

شود. پرستاران در این موارد باید با بیماران در مورد عوارض و طبیعی بودن این موضوع صحبت احساس می

 کنند.

شود. ی صماخ از یک فیتیله و یا پانسمان در کانال گوش استفاده میبعد از عمل تمپانوپالستی برای تثبیت پرده

که امکان بروز دردهای ناگهانی و شدید در گوش وجود دارد.این دردها پرستاران باید به بیماران اطالع دهند 

ی استاش و ورود هوا به روز پس از جراحی باقی بمانند. دلیل این دردها هم باز شدن لوله 0الی  4ممکن است تا 

 گوش میانی است. همه این نکات توسط پرستاران باید به بیماران منتقل شوند. 

شود. در قسمت کانال گوش خارجی برای پیشگیری از عفونت در جراحی گوش تعبیه میهایی درست پیمانه 

امکان دارد، یک فتیله یا پانسمان قرار داده شود که می باید از قبل به محلول آنتی بیوتیک آغشته شده باشد. 

مرحله  رستار در اینشود. پهایی به شکل پروفیالکسی استفاده میبیوتیکبرای ممانعت از ایجاد عفونت از آنتی



 

 

های وظیفه آموزش نکات مهم در مورد مراقبت های گوش  به بیمار را دارد. همچنین در صورت بروز نشانه

 عفونت از جمله باال رفتن درجه حرارت بدن و ترشحات چرکی، باید به بیمار رسیدگی شود.

  سایر مواردی که باید در مورد عمل تمپانوپالستی بدانید.

 
ه پس از عمل، از ورود آب در کانال گوش جلوگیری کنید. آب یک عامل مهم برای ایجاد هفت 6تا  ●

 عفونت است.

ی پشمی به ژل پتروالتوم آغشته برای پیشگیری کردن از آلودگی ناشی از آب یک تکه پنبه یا پارچه ●

 کنید و در کانال گوش قرار داده دهید. 

 رید. باید تا دو روز محل برش جراحی را خشک نگه دا ●

 خونی از کانال گوش خارجی، پس از جراحی طبیعی است.  -مقداری درناژ سروزی ●

 در صورت احساس سرگیجه مراقب زمین خوردن و سقوط بیمار باشید. ●

های بیماران تا چندین ماه اختالل داشته باشد. این اختالل امکان دارد تا زمان بهبودی کامل عصب ●

 دهد.قرار می حس چشایی و خشکی دهان را تحت تأثیر

 

 

 اقدامات موثر برای بهبود کاهش شنوایی بعد از عمل چیست؟



 

 

 

های گوش میانی شنوایی در گوشی که مورد عمل جراحی قرار گرفته، به دلیل جمع شدن خون و مایع در بافت

 ادامه بیانشود. اقدامات الزم برای بهتر شدن شنوایی و ارتباط را در و پانسمان سنگین تا چند هفته کم می

 ایم. کرده

 کم کردن سر و صدا و هیاهوی محیط. ●

 نگاه مستقیم به مخاطب هنگام صحبت. ●

 صحبت به شکل واضح، آرام و بدون فریاد.  ●

 خوانی بیمار.تأمین نور مورد نیاز و کافی برای لب ●

 های ارتباطی.های غیر کالمی و دیگر شکلاستفاده از پیام ●

 های مؤثر برای برقراری ارتباط با بیمار، آموزش ببینند. طه با راهبهتر است اعضای خانواده در راب ●

 گیرد، باید آن را درست در گوش خود قرار دهد. اگر بیمار از ابزار کمک شنوایی بهره می ●

 ی تمپانوپالستی چقدر است؟هزینه



 

 

 

وابسته است. در ی گوش پرداخت شود، به پارامترهای متنوعی ای که باید برای عمل ترمیم پردههزینه 

های مربوط به مشاوره قبل از تمپانوپالستی پزشک هزینه دقیق مورد نیاز برای عمل جراحی را تعیین جلسه

ترین پارامترها در زمینه این هزینه عبارتند از؛ اعتبار و حسن شهرت پزشک متخصص و جراح، کند. مهممی

شهر یا دیگر شهرستان ها(، تجهیزات مورد استفاده مکان جراحی )دولتی یا خصوصی(، شهر انجام جراحی )کالن 

ها پزشک معتبری را انتخاب در جراحی با توجه به شرایط فرد. برخی از افراد به دلیل صرفه جویی در هزینه

ای که کنند. حتی ممکن است از امکانات مطلوبی استفاده نکنند. این افراد باید به یاد داشته باشند که هزینهنمی

 کنند، بسیار بیشتر خواهد بود. های ناموفق پرداخت میبابت عمل در آینده

 گیرینتیجه



 

 

 

ی گوش بود که اصطالحاً به آن موضوعی که در این مقاله مورد بررسی  قرار گرفت، در رابطه با پاره شدن پرده 

ی نام ونگویند. گوش از چند بخش تشکیل شده که گوش بیرونی، گوش میانی و گوش درتمپانوپالستی می

ی گوش شوند، اما نتوانند آن را درمان کنند. زیرا دارند. در گذشته امکان داشت، کسانی دچار پاره شدن پرده

 توانندامکانات و علم آن وجود نداشت. اما امروزه افرادی که به چنین مشکالتی مبتال می شوند، به راحتی می

 رند. درمان شوند و شنوایی خود را تا حد زیادی به دست آو

ی گوش است. اگر شخصی همانطور که در طول مقاله اشاره شد، تمپانوپالستی روشی برای ترمیم و درمان پرده

ی گوش شد، چه سوراخ ایجاد شده بزرگ و چه کوچک باشد، به وسیله عمل جراحی بهبود دچار پارگی پرده

ن عمل ممکن است در بیهوشی کامل انجام شود کند. بنابراین دیگر نگرانی برای این افراد وجود ندارد. ایپیدا می

یا به صورت سرپایی باشد. البته در مواردی امکان دارد، بیمار پس از عمل دچار خونریزی شود. در این مواقع 

 کنند و هنگام بهبود کامل بیمار مرخص خواهد شد. بیمار را بستری می

ها اش باید آنهایی الزم است که بیمار و خانوادهبتپس از عمل نیز همان گونه که در متن مقاله گفته شد، مراق

ها و ها و دستورات پزشک اهمیت دهند و طبق آن عمل کنند. اگر مراقبترا انجام دهند. الزم است به توصیه

 کند. مصرف داروها به درستی انجام شوند، بیمار سریعاً بهبود پیدا می

صصان گوش حلق و بینی در تهران شما را در داشتن بهترین دکتر مریم یعقوبی به عنوان یکی از بهترین متخ

نتایج درمانی اصالح شنوایی همراهی و یاری میدهند. برای دریافت مشاوره از ایشان به پیج اینستاگرام دکتر 

 مریم یعقوبی مراجعه نمایید. 

 منبع
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