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 ()ترمیم پرده گوش 
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  تمپا نوپال ستی )ترمیم پرده گوش (:

پزدُ گَش در اًتْبی کبًبل گَش قزاردارد ٍگَش هیبًی 

 را اس گَش خبرجی جذا هی کٌذ.

عببرت است اس پبرُ ضذى پزدُ ًبسک  شپرده گوارگی پ

 .قزار داردتز گَش  قسوت ّبی داخلیدرگَش کِ 

 
 

 علل پارگی پرده گوش : 

کن بِ رٍی گَش هثال یک سیلی هحکن ضزبِ هح-

 ٌّگبم ضکستگی جوجوِ _

 در ًشدیکی هحل اًفجبر بَدى-

تیشی هثل سَسى یب ّز ٍسیلِ  اگز جسن ًَک-

 عویقب ٍارد کبًبل گَش ضَد دیگز

در اثز ٍرٍد قطعبت داغ ٌّگبم جَضکبری ٍ یب ٍرٍد -

   هَاد اسیذی بِ داخل گَش

 عفًَت گَش هیبًی -

گوش: پرده پارگی عالئم   

درگَش ًبگْبًی درد    

ضٌَایی کبّص    

 هوکي گَش تزضح. گَش اس تزضح یب خًَزیشی 

 ضبیِ ،پبرگی اس پس سبعت 48 تب 24 عزض در است

ضَد چزک   

گَش ٍسٍس   

ِجسزگی    

کرد؟ باید چه گوش پرده پارگی از پیشگیری برای   

. ًکٌیذ فزٍ گَش هجزای درٍى را ضیئی یچّ   

 پزدُ ضذى پبرُ ببعث است هوکي کِ صذهبتی اس 

کٌیذ اجتٌبة ضًَذ گَش  

 بزای سزیعبً ،هیبًی گَش عفًَت بزٍس صَرت در 

کٌیذ هزاجعِ درهبى  

:گوش پرده پارگی درمان   

 .  ًذارد ًیبسی درهبى بِ گَش پزدُ پبرگی هَارد اکثز در

 

آًتی بیَتیک  عفًَت گَش هیبًی هطبّذُدر صَرت 

  بْبَد یببذ. تب بِ طَر کبهل تجَیش هی ضَد

 اس کِ  است بْتز گَش پزدُ پبرگی درهبى هَارد اکثز در

 ّوچٌیي ٍ کٌیذ جلَگیزی گَش درٍى بِ آة ضذى ٍارد

. ًکٌیذ استفبدُ هطببِ هَارد یب ای پٌبِ کي پبک گَش اس

 جزاحی است هوکي ًذاد جَاة دارٍ بِ کِ صَرتی در

ضَد پیطٌْبد آى تزهین بزای  

 عول یب  توپبًَپالستی  اًجبم رٍش بِ جزاحی درهبى

ببضذ هی گَش پزدُ زهینت   

:گوش پرده ترمیم عمل از بعد مراقبتهای   

 ًذارد، هحذٍدیتی ضوب غذایی رصین-1 

 کٌیذ سعی غذا، جَیذى ٌّگبم درد داضتي اهبدرصَرت

کٌیذ استفبدُ ًزم غذاّبی ٍ هبیعبت اس بیطتز  

 بپزّیشیذ سزهبخَردُ افزاد بب توبس اس یکوبُ هذت بِ-2

 .ًذّیذ قزار سزد َّای هعزض در ًیش را خَد ٍ

ببس خَد را ًبٌذیذ، بب دّبى  بیٌی کزدىٌّگبم عطسِ -3

 .عطسِ ٍسزفِ کٌیذ

 


