
 

 

 هی تزرعی ٍ ؽذُ تویش تیٌی حفزُ ّا ٍیشیت ایي در. کٌذ

 اٍلیي. ؽَد هی هٌاعة تجَیش درهاى لشٍم ؽَدٍدرصَرت

 .تاؽذ هی جزاحی عول اس تعذ رٍس 3 - 7 ٍیشیت

 ٍیشیت ٍ تیٌی داخل هؼ ؽذى خارج سهاى تا اعت السم-

 ٍ تاؽذ ًغثی داؽتِ اعتزاحت هٌشل در تیوار پشؽک، اٍلیِ

 .گیزد لزار تذى اس تاالتز تیوار عز اعتزاحت حیي

 ؽذُ گذاؽتِ تیٌی داخل پاًغواى ؽوا تزای کِ درصَرتی-

 پیؼ ؽوا تزای سیز حاالت اس یک ّز اعت هوکي, اعت

 تزطزف هؾکالت پاًغواى ایي تزداؽتي اس تعذ کِ تیایذ

.        خَاّذؽذ  

تیٌی ٍ صَرت در پزی غاطاح-   - 

 کٌار اس خًَاتِ خزٍج یا تیٌی آتزیشػ, ریشػ اؽک-

 تیٌی پاًغواى

 دًذاًْا یا صَرت درد, عزدرد-

 .خَاب ٌّگام خزخز, دّاى ؽذى خؾک-

 ٍ صاف هایعات اس تَاًیذ هی,تخؼ پزعتار یا پشؽک اجاسُ تا

, یااعتفزاغ تزٍستَْع صَرت در. ًواییذ اعتفادُ خٌک

 هیتَاًیذ هایعات تحول صَرت در اها.تواًیذ ًاؽتا ّوچٌاى

ًواییذ. اعتفادُ ًیش,هعوَلی غذایی رصین اس  

.  

 

 تب خونریزی دهنده کنگو

 فعالیتْای اس,خَد جزاحی عول اس تعذ ًخغت ّفتِ در-

  کٌیذ پزّیش عٌگیي کارّای اًجام یا ٍ ٍرسؽی ؽذیذ

 پشؽک تا جذی هؾکل یا عَال ّزگًَِ تزٍس صَرت در-

تگیزیذ تواط  

 جلَ ًکٌیذ ٍععی ًکٌیذ هماٍهت کزدى عطغِ تزای-

 احغاط صَرت در اها, تگیزیذ را خَد کزدى عطغِ

کٌیذ عطغِ تاس دّاى تا,عطغِ  

 تزداؽتي جْت پشؽک تَعط ؽذُ تعییي سهاى در -

 ًواییذ هزاجعِ تیٌی پاًغواى

 ؽذُ تجَیش ؽوا تزای کِ ًواییذ اعتفادُ دارٍّایی اس فمط-

 ؽذُ تجَیش ؽغتؾَ عزم ؽوا تزای کِ صَرتی در. اعت

 آى تا را خَد تیٌی داخل, پاًغواى استزداؽتي تعذ, اعت

 خؾک عثة,تیٌی کافی ؽغتؾَی عذم. دّیذ ؽغتؾَ

 ؽذُ تیٌی داخل ٍتؾکیل کزاعت ّا لختِ ٍ تزؽحات ؽذى

.گزدد هی تیٌی گزفتگی تاعث ٍ  

 

 (FESSسینوس) کعمل جراحی آندوسکوپی

 سوپروایزر آموزشی / واحد بهبود کیفیت

کننده:عصمت مختاریتهیه   



 

 تِ پاراًاسال ّای عیٌَط رٍی تز جزاحی عول FESS عول

 عیٌَسیت درهاى غالثا در کِ تاؽذ هی آًذٍعکَج کوک

 درهاى تِ کِ َّایی ّای عیٌَط التْاب ٍ اًغذاد ٍ هشهي

 تیٌی، آًذٍعکَج.هی ؽَد اًجام اًذ جَاب ًذادُ دارٍیی

 دعتگاّی آى داخل کِ اعت تاریکی ٍ ظزیف فلشی لَلِ

 ؽذُ تعثیِ هختلف ٍهٌؾَرّای ّا عذعی ؽاهل دلیك

 طزف ٍ ؽَد هی عیٌَط یا تیٌی داخل آى طزف یک. اعت

 هٌاظز کِ گیزد هی لزار دعتگاّی یا پشؽک آى،هماتل دیگز

 آًذٍعکَجهی دّذ ًؾاى ًوایؼ صفحِ رٍی را ؽذُ هعایٌِ

 داخل ّای عاختواى اس ٍ کٌذ هی عول تلغکَج ّوچَى

 .دّذ هی جزاح تِ دیذی عالی ٍ هٌظزُ عیٌَط ٍ تیٌی

 

 

 : سینوس و بینی آندوسکوپی عمل اهداف

 تا آًذٍعکَپی هَارد ایي در کِ اعت تؾخیصی: اٍل ّذف

 لاتل ًیش درکَدکاى حتی ٍ گیزد هی صَرت عادُ حغی تی

عیٌَط ٍ تیٌی ّای تیواری درهاى: دٍم اعت.ّذف اًجام  

تیٌی  آًذٍعکَپی جزاحی عول هَارد، ایي در .اعت

 هی اًجام ٍیضُ ّای هزالثت تحت ٍ عول اتاق در ٍعیٌَط

  گیزد

عمل از قبل نکات و ها راقبتم  

 یا خاؿ تیواری داؽتي صَرت در پشؽک تِ اطالع-

خاؿ دارٍی اس اعتفادُ  

 عاعت 8 تَدى اس ًاؽتا ٍ ،رضایت السم آسهایؾات داؽتي-

 عول اس لثل

 Fess جراحی عمل بعداز های مراقبت

 دارد، تغتگی عول تعذ ّای هزالثت تِ Fess عول هَفمیت

  :تاؽذ داؽتِ تَجِ سیز ًکات تِ تایذ تیوار فلذا

 

 

           

 اس تعذ رٍساٍل 3 - 5 در جشئی خًَزیشی ٍجَد :خونریسی

 صَرت ٍجَد در.  ؽَد هی تلمی طثیعی جزاحی عول

 تویش را جلَتیٌی دعتوال تا جزاحی عول اس تعذ خًَزیشی

 آراهی تِ طزیك تیٌی اس ٍ تزدُ عمة تِ اًذکی را عز ٍ کزدُ

 خًَزیشی اگز ٍ کزدُ اجتٌاب کزدى فیي اس. کٌیذ تٌفظ

 اعتفادُ افزیي فٌیل اعپزی یا لطزُ اتتذااس ًؾذ هتَلف

 تِ ًؾذ هتَلف خًَزیشی چٌاًچِ درغیزایٌصَرت,کٌیذ

 .تگیزیذ کٌیذٍیاتاپشؽک خَدتواط هزاجعِ تیوارعتاى

 درد کوی اًتظارهیزٍد جزاحی اس تعذ رٍس چٌذیي تزای : درد

 تزای.  کٌیذتجزتِ  را ّا عیٌَط ٍ تیٌی ًاحیِ در فؾار ٍ

 اها,کٌیذ اعتفادُ اعتاهٌیَفي اس تَاًیذ هی درد تغکیي

 اجتٌاب ًاپزٍکغي ، ،تزٍفي آعپزیي دارٍّا هثل اسهصزف

 ًواییذ

 هحیط در حضَر اس جزاحی اس تعذ ّفتِ یک حذالل تزای-

 . کٌیذ اجتٌاب کارخَد

 ٍ تزؽح اعت هوکي جزاحی اس تعذ اٍل ّفتِ 2 - 3 تزای-

 اس طثیعی ٍتخؾی تاؽذکِ داؽتِ ٍجَد تیٌی گزفتگی

 . ؽَد هی هحغَب اسجزاحی تعذ ًزهال فزایٌذ

 تِ تمزیثاً عول اس تعذ ّای ٍیشیت جزاحی در هَفمیت تزای-

  هی جلَگیزی تیواری عَد اس ٍ اعت هْن عول خَد اًذاسُ


