
 به صورتی غشای یک توسط بینی حفره و ها سینوس

  اموکوس نام به ماهی که است شده پوشانده سوکوم نام

 حفره شدن مرطوب و شدن تمیز به که کندمی ترشح

 های سوراخ توسط مایع این کند می کمک بینی

 سوراخها این شودمی ترشح بینی حفره درون کوچکی

 :ند شو مسدود زیر عوامل توسط توانندمی

 دلیل به سینوس درونی الیه شدن ضخیم 

 عفونت و آلرژی

 ای کیسه ایجاد باعث که سینوس درونی الیه 

 شود می پولیپ نام به ای بافت از

 ضربه اثر در غشا به آسیب 

 های سوراخ میان از مناسب طور به نتواند موکوساگر 

 تضعیف باعث کند نفوذ بینی حفره درون به سینوس

 سینوزیت آن به که شودمی سینوس التهاب و تهویه

 و بینی انسداد بینی غشای رنگ تغییر سردرد گویندمی

 و است سینوزیت عالئم از بویایی حس دادن دست از

 دارد بستگی عفونت و التهاب وسعت به آن شدت

 :عمل از قبل اقدامات 

 آنتی گرفتن به نیاز جراحی عمل از قبل است ممکن 

 وسعت به بستگی  که باشد ها التهاب ضد یا بیوتیک

 ایبوبروفن آسپرین از دارد شما جراح تصمیم و بیماری

 سه برای شیر قرص یا گیاهی داروهای ای ویتامین

 تواندمی داروها این نکنید استفاده عمل از قبل هفته

 دهد افزایش آن از پس و عمل طی را خونریزی خطر

 شدن لخته از پیشگیری داروهای با درمان تحت اگر

 هستید مشابه داروهای یا و وارفارین آسپرین مثل خون

 شما بداند باید شما جراح کنید مشورت تان جراحی با

 داروهایی از لیستی هستید داروهایی چه با درمان تحت

 همچنین بدهید خود جراح و کنیدمی مصرف که

 داروهای ها بیوتیک آنتی حساسیت مثل مواردی

 و مدت طوالنی های بازی دیگر داروهای یا و بیهوشی

 سی دهید اطالع   خود جراح به را انعقادی مشکالت یا

 زمان در تا بیاورید بیمارستان به را خود اسکن تی

 از قبل ساعت ۸ تا ۶ از باشد جراح دسترس در جراحی

 نکشید سیگار قبل هفته ۴ از حداقل نخورید غذا عمل

 نکشید سیگار نیز عمل از بعد هفته چند تا و

  : FESSسینوس جراحی 

 به که است افرادی برای گزینه یک جراحی این 

 دادند ضعیف پاسخ هااسپری و بیوتیکها آنتی با درمان

 در تهویه طبیعی حالت برگرداندن عمل این از هدف

 برش به نیاز عمل این است سینوس چند یا یک

 سینوس در موارد بعضی در جز به ندارد پوست خارجی

 سینوس تعداد به بستگی جراحی به نیاز میزان پیشانی

 های عمل بیشتر سینوس التهاب شدت و درگیر های

 میشود انجام عمومی بیهوشی تحت سینوس جراحی

 :آندوسکوپ 

 و نوری فیبر یک شامل باریک میله یک آندوسکوپ 

 این میشود وارد بینی سوراخ داخل به است دوربین

 یا جراحی برای بینی حفره از خوب نمای یک وسیله

 جهت ظریف جراحی تکنیک یک روش این کندمی

 داخل از که ای وسیله با ها پولیپ و غشاها برداشتن

 ۲ معموالً fess باشدعمل می کند می عبور بینی حفره

 میبرد زمان ساعت ۳ تا

 عمل از بعد پرستاری های مراقبت 

 به یا و برود خانه به روز همان است ممکن بیمار 

 به نیاز است ممکن بماند بیمارستان در شب یک مدت

  و باشد بینی پانسمان

 به نیاز شود گذاشته بینی درون شم نام به دبان نیز و 

 عمل از پس هفته یک حداقل برای بیوتیک انتی

 نیز خوراکی التهاب ضد است ممکن دارد وجود جراحی

 شود داده

 سرم محلول با بینی شوی و شست دستورالعمل 

 معموال که شودمی داده آموزش شما به شو و شست

 دود و غبار و گرد از میگیرد انجام مش دراوردن از پس

 را دینی تحریک امکان که دیگری چیز هر یا و بخار و

 زیرا نکشید سیگار عنوان هیچ به کنید دوری دارد

 اندازد می تاخیر به را شما و بهبودی

 پیگیری 

 شما جراحی عمل از پس های ویزیت طول در 

 های زمان در پس میکند چک را درمان پیشرفت

 کنید مراجعه حتما شده تعیین

 :FESSجراحی احتمالی عوارض  

 باالترین وجود با جراحی های عمل تمام 

 همراه خطر مقداری با جراحی عمل استانداردهای

 عوارضی عمل این انجام با افراد بیشتر ولی هستند

 کامل است ممکن سینوس بیماری داشت نخواهند

 باشد داشته مجدد عمل به نیاز و نشود درمان



 سینوس های جراحی عمومی خطرات

 دارو با مدت طوالنی درمان جراحی عمل از بعد 

 بعضی در و باشد است نیاز ممکن درمان پایداری جهت

 باشد نیاز مجدد جراحی است ممکن افراد از

 یابد کاهش بوی حس است ممکن ندرت به 

 برود بین از یا و

 طبق  باعث است ممکن شدید خونریزی 

 دو است ممکن تاخیری مریضی شود جراحی

 اگر بخصوص دهد رخ عمل از بعد هفته

 شود مصرف التهاب ضد داروهای یا آسپرین

 به نیاز که شود ایجاد عفونت است ممکن

 باشد داشته بیوتیک آنتی با درمان

 بی و بینی دیواره پارگی یا چسبندگی ایجاد 

 است ممکن باال پیشین های دندان  حسی

 است موقتی معموال که بیاید وجود به

 بینی حفره داخل نخاعی مغزی مایع نشت 

 کبودی و ها پلک  ادم. است نادر خیلی که

 عضالت به صدمه و اشکی مجرای به آسیب

 رفع زمان گذشت با که دوبینی ایجاد و چشم

 میشود

 اطالع خود جراح به عمل از پس را زیر موارد 

 دهید

 لرز یا سانتیگراد درجه ۳۸ از بیش بدن دمای 

 

 گردن سفتی یا شدید سردرد 

 بینایی در اشکال و چشمها ورم 

 استفراغ و تهوع 

 بینی از مداوم آبکی ترشح 

 شدید خونریزی 

 
 

 منابع: 

 و داوران مرتضی دکتر ترجمه برونر جراحی داخلی ۱ 

 ۲۲۲۸ و ۲۲۱۲ کشتکاران زهرا

 مهرداد دکتر ترجمه فیپس جراحی و داخلی کتاب ۲ 

  ۲۲۱۲ صالحی

 استرالیا FESS ۲۲۱۲ آموزشی بولتن ۳ 

  
 
 
 
 

 

 یا من اسمه دواء و ذکره شفاء

 

 عنوان :

 سینوس آندوسکوپی جراحی
FEss 
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 دکتر سروش امانی تایید کننده : 

 طراحی و تدوین : واحد آموزش 
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