
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انحراف بینی)سپتوپالستی(جراحی   

 

یطتش ثیوبساى، پس اص اًجبم سپتَپالستی ضبّذ ثْجَد ث

هطکالت گشفتگی ثیٌی ٍ سفغ اًسذاد ًبضی اص اًحشاف 

سپتَم ّستٌذ. ایي ثْجَدی ثستگی ثِ ضخع ٍ ٍضؼیت 

ػوَهی ٍی داسد ٍ هیضاى آى دس افشاد هختلف هتفبٍت 

 است.

اص ثیوبساى سشدسد ّبی ًبضٌبختِ کِ هٌطب  دس ثسیبسی

 آًْب گشفتگی ثیٌی ثَدُ دسهبى خَاّذ ضذ.

 

 

سبیت ثیوبسستبى اص طشیق لیٌک 

:WWW.GMU.AC.IR  ٍسٍد ثِ پَستبل ثیوبسستبى ٍ

 ػالهِ ثْلَل گٌبثبدی قبثل دستشسی هی ثبضذ. 

 

 

دس صهبى خَاة سش خَد سا ثبال تش ًگبُ داسیذ هی تَاى -

 ثشای ایي کبس اص دٍ ثبلص استفبدُ کشد.

پس اص خبسج کشدى هص داخل ثیٌی ضسطَی ثیٌی  -

 سِ ثبس دس سٍص ثب سشم ًشهبل سبلیي تَغیِ هی ضَد.

 :نتایج سپتوپالستی یا جراحی انحراف بینی

ٍ تب آخش ػوش فشد  ًتبیج جشاحی سپتَپالستی دائوی است

سا سبپَست هی کٌذ ٍلی هوکي است ثستِ ثِ دالیلی، 

غضشٍف ٍ تیغِ حشکت کٌٌذ یب تغییش ضکلی دس طی صهبى 

 داضتِ ثبضٌذ.

 اص است سٍ سٍثِ کٌذی ثب ثْجَدی هشاحل دسهبى ایي دس  

 جشاحی اص سپ سبل یک حذٍد ًْبیی ًتبیج سٍ ایي

 .ضذ خَاّذ هطخع

 

 

 تهیه کننذه : عصمت مختاری



 

 :)سپتوپالستی( جراحی انحراف بینی

سپتَپالستی ثب ّذف سفغ اًحشاف ثیٌی ٍ ثْجَد جشاحی 

ضشایط تٌفسی ٍ ثَیبیی ثیوبس اًجبم هی ضَد. سپتَم 

ثیٌی است کِ اًحشاف آى ثِ ػلت حشکت ٍ  ّوبى دیَاسٓ

ّبی جب ثِ جبیی ثبفت غضشٍف ٍ استخَاى هب ثیي سَساخ

الستی ٍضؼیت ایي پثیٌی سخ هی دّذ. دس ػول سپتَ

تَسط پضضک دس جبی دیَاسُ هیبًی اغالح ضذُ ٍ 

هٌبست خَد قشاس خَاّذ گشفت جْت اًجبم ایي کبس 

ّبیی اص دیَاسٓ ثیٌی گبّی الصم است پضضک جشاح ثخص

 سا ثشداضتِ ٍ حزف ًوبیذ.

قجل اص اًجبم ػول سپتَپالستی، ثشًبهِ سیضی ّبیی اًجبم 

هی ضَد ٍ طی آى ثشًبهِ ّب جشاح هَاسدی چَى سبختبس 

ّبی خبظ ثیٌی ثیوبس ٍیژگیفیضیکی، هطکالت تٌفسی ٍ 

 سا اسصیبثی هی ًوبیذ.

چه زمانی الزم است جراحی سپتوپالستی یا انحراف بینی صورت  

 گیرد؟

دس حبلت هؼوَل، ثِ هٌظَس حفظ تَاصى دس جشیبى 

َّا ٍ تؼبدل تٌفسی، تیغِ هیبًی ثیٌی دس خط 

هشکضی غَست قشاس داسد اهب گبّی دس ثؼضی ثیوبساى 

اص طشفیي اًحشاف داسد. چٌیي ایي دیَاسُ ثِ یکی 

 تَاًذ ثبػث ایجبد هَاًغ تٌفسی ٍ ثشٍص هطکلی هی

 ّبیی چَى خَى دهبؽ گشدد.

ّبیی چَى خَى دهبؽ گشدد. چٌبًچِ فشد ثب هطکل  ًطبًِ

تٌگی ساُ ّبی تٌفسی ثیٌی سٍثشٍست یب اًحشاف ثیٌی اٍ 

تَاًذ اص هضایبی جشاحی اًحشاف ثیٌی هطَْد هی ثبضذ، هی

ثِ حبلت ایذُ آل سالهتی  یب سپتَپالستی ثْشُ گشفتِ ٍ

خَد دست یبثذ. الصم ثِ رکش است کِ تٌفس ًبقع ثیٌی 

ثبػث ثِ ٍجَد آهَدى ًبٌّجبسی ّبی ثضسگی چَى سشدسد 

 دائوی خَاّذ ضذ ٍ ًجبیذ ایي هسئلِ سا دست کن گشفت.

جشاحی سپتَپالستی ثب تَجِ ثِ هیضاى پیچیذگی جشاحی 

ِ ثیَْضی ٍ اًتخبة ساّکبسّبی تین پضضکی، ًیبصهٌذ ث

 ػوَهی یب ثیحسی هَضؼی است.

ّوبى طَس کِ گفتِ ضذ، ایي جشاحی هٌجش ثِ ثبص ضذى 

ّبی َّایی ثیٌی ٍ ثْجَد هطکالت تٌفسی ٍ حل ٍقفِ ساُ

  تٌفس دس خَاة خَاّذ ضذ.

 :عوارض احتمالی

تب کٌَى ػَاسؼ  سپتوپالستیجشاحی اًحشاف ثیٌی یب 

ثِ خػَغی دس پی ًذاضتِ ٍلی هوکي است هبًٌذ توبم 

ػول ّبی جشاحی، پس اص ػول، دسد ٍ تَسم ثیٌی ٍ 

خًَشیضی سا ضبّذ ثبضین کِ ثب گزضت چٌذ سٍص ٍ کست 

ثْجَدی ثیطتش، ایي هطکالت ًیض ثِ خَدی خَد ثشطشف 

 خَاّذ ضذ.

 

 :اقذامات قبل از عمل سپتوپالستی

 ٍ هضایب هَسد دس ای،جلسِ طی اثتذا دس است الصم –

ثب پضضک خَد غحجت کٌیذ. ٍ  جشاحی ثیٌی ایي هؼبیت

دس هَسد سبثقِ پضضکی خَد ٍ جشاحی ّبی قجلی اٍ سا 

 آگبُ سبصیذ.

صهبیص ّبی فیضیکی کِ پضضک هطبلجِ کشدُ است سا آ –

 س اٍ قشاس دّیذ.اًجبم دادُ ٍ دس اختیب

 هوٌَع جشاحتبى پضضک کِ خبظ داسٍّبی هػشف اص –

 .ًوبییذ خَدداسی کشدُ

 استؼوبل دخبًیبت دس سٍصّبی قجل اص ػول هوٌَع است.-

 :پس از عمل سپتوپالستی

گبّی ثشای کبّص خًَشیضی ٍ تَسم ثؼذ اص ػول الصم 

 است هَاسد صیش سا سػبیت ًوبییذ:

 هحذٍد سٌگیي ّبی سصش.ٍ ٍ ثذًی ّبیفؼبلیت اًجبم –

 .ضَد

 اص فیي کشدى تب اتوبم دٍسُ ثْجَدی خَدداسی کٌیذ.-

 


