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بخش اورشانس –بیمارستان شهیذ دکتر قلی پور بوکان   

خونریسی از بینی–راهنمای بیماران   

 

عِ وزدُ ایذ پس اس ثزرسی ّب ٍ ثیوبر گزاهی خبًن / آلبی........................................ ضوب دچبر خًَزیشی اس ثیٌی )خَى دهبغ( ضذُ ایذ ٍ ثِ اٍرصاًس هزاج

 اًجبم الذاهبت درهبًی ثب تَجِ ثِ وٌتزل عالین ٍ لطع خًَزیشی، هیتَاًیذ ثِ هٌشل ثبسگزدیذ:هعبیٌبت السم ٍ 

 ثب تَجِ ثِ ثزرسی ّب ٍ درهبًْبی اًجبم ضذُ، ثذٍى ًیبس ثِ تبهپَى ٍ پبًسوبى خًَزیشی هتَلف ضذُ است.        

 ثب تَجِ ثِ هیشاى خًَزیشی، تبهپَى ٍ پبًسوبى اًجبم ضذُ است.        

بیع خَى دهبغ ثخػَظ در وَدوبى ثزای ضخع ٍ خبًَادُ اش ًبراحت وٌٌذُ ٍ آسار دٌّذُ ٍ ثبعث ًگزاًی هی ضَد . اهب خَى دهبغ یه عبرضِ ثسیبر ض

 ٍ در اغلت هَارد خطزًبن ًیست ٍ ثیطتز افزاد حذالل یىجبر در سًذگی آى را تجزثِ هی وٌٌذ . 

 یه های زیر توجه کنیذ :پس از ترخیص تا زمان بهبودی به نکات و توص

ّفتِ طَل هی وطذ . در ایي هذت اس اًجبم وبرّبیی وِ ثبعث تحزیه یب آسیت هجذد هی ضًَذ خَدداری وٌیذ  2تزهین وبهل عزٍق آسیت دیذُ  – 1

 درجِ( 30سبعت اٍل استزاحت وبهل داضتِ ثبضیذ ٍ ٌّگبم خَاة سز خَد را ووی ثبال ثیبٍریذ . )حذٍد  24در 

 بیعبت را افشایص دّیذ ٍ آرام ثبضیذ ٍ تب یه ّفتِ اس اًجبم فعبلیت ّبی سٌگیي ٍ حزوبت ًبگْبًی ٍ سزیع خَدداری وٌیذ . هػزف ه – 2

در غَرت تبهپَى ثیٌی ثِ ّیچ ٍجِ آى را دستىبری ٍ خبرج ًىٌیذ ؛ در سهبًی وِ پشضه ٌّگبم تزخیع ثِ ضوب تَغیِ وزدُ جْت خبرج وزدى آى  – 3

 رٍس ( 3ٌیذ . ) هعوَالً ثِ پشضه هزاجعِ و

 ّفتِ آیٌذُ اس تخلیِ ثیٌی ثب فطبر سیبد )فیي وزدى ( ٍ در غَرت عطسِ دّبى خَد را ثبس ًگِ داریذ .  2در طَل  – 4

 اری وٌیذ.غذاّب ٍ هبیعبت گزم خَددتب یه ّفتِ اس حوبم ثب آة گزم ٍ حضَر در هحیط ّبیی ثب ثخبر آة داغ هبًٌذ سًَب یب استخز آة گزم ٍ هػزف  – 5

 هَاد وبفئیي دار هثل لَُْ ٍ سیگبر وطیذى تب یه ّفتِ خَدداری وٌیذ .  –اس هػزف ًَضیذًی ّبی گبسدار  – 6

ًَثت داخل حفزُ ثیٌی را ثب آة ًوه یب هحلَلْبی ضستطَی ًوىی )سزم( ثب آراهی ثطَییذ . )در غَرتی وِ ثیٌی ضوب  2-4هی تَاًیذ رٍساًِ  – 7

 زٍج تبهپَى هی تَاًیذ ایي وبر را اًجبم دّیذ (تبهپَى دارد پس اس خ

 در غَرتی وِ ٌّگبم تزخیع ثزای ضوب دارٍ تجَیش ضذُ است حتوبً دارٍّب را طجك دستَر هػزف وزدُ ٍ دٍرُ درهبى را وبهل وٌیذ . – 8

   في ثِ ّیچ ٍجِ استفبدُ ًىٌیذ .ٍدر غَرت ًیبس ثِ دارٍی ضذ درد اس استبهیٌَفي استفبدُ وٌیذ . اس تزویجبت حبٍی آسپیزیي ٍ ثز – 9

 اگز دارٍّبی ضذ اًعمبد هثل ٍارفبریي هػزف هی وٌیذ طجك دستَر پشضه الذام ثِ تغییز هیشاى هػزف آى وٌیذ .  – 10

 اس خیس وزدى تبهپَى ٍ پبًسوبى ثیٌی خَد جلَگیزی وٌیذ .  – 11

 َّای هٌشل ٍ اتبق خَد را هزطَة ٍ خٌه ًگِ داریذ .  – 12
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 صورت بروز هر یک از عالیم زیر مجذداً به اورشانس یا پسشک مراجعه کنیذ :در 

 سز درد ضذیذ * 

 تىزار خَى ریشی *  

 تَْع ضذیذ یب استفزاغ * 

 خَى ریشی اس ثیٌی ثِ سوت حلك *  

 تت *  

 خبرج ضذى ٍ تغییز ضىل یب خیس ضذى تبهپَى *  

 خًَزیشی هجذد *  

خون دماغ می شویذ توصیه می شود جهت بررسی کانل و تشخیص علت زمینه ای احتمالی به متخصص در صورتی که به طور مکرر دچار 

 .  گوش و حلق و بینی مراجعه نماییذ

 


