
 تعریف:

 ینیب غهیانحراف ت ای یسپتوپالست
 ینیب غهیت.ندیگو یرا سپتوپالست ینیب غهیاصالح ت یجراح عمل

مجزاي راست و چپ  حفرهرا به دو ینیاي است که فضاي ب وارهید

 بلوغ انیاجزاي بدن تا پا ریمثل سا زین ینیب غهیکند.. ت یم میتقس

مرکز  نیچند .شود یکند و بر ابعادش افزوده م یهمچنان رشد م

ی  نیب غهیرشد هماهنگ ت در غضروف سازي و استخوان سازي

مراکز  نیچند تا از ا ای یکی یلیهر دل به است اگر یهیموثرند. بد

 معمولاز حد شتریب ایاستخوان سازي کمتر و  ای سازي عضروف

منحرف شده و  وسط ممکن است از خط ینیب غهیرشد کنند ، ت

 یکج نیکند. ا دایانحراف پ چپایاي به سمت راست  هیدر ناح

بر روي شکل  ريیاست و تاث ینیب یداخل معموالً در قسمت

 کاملتا قبل از ینیگذارد. وارد آمدن ضربه به ب ینم ینیب ظاهري

 ایسازي  غضروف مراکز نیا بیباعث آس تواندیشدن بلوغ، م

است هنگام تولد نوزاد و  ممکن ضربه نیاستخوان سازي شود. ا

 یدر طول زندگ ایاو وارد شود و  ینیبه ب مانیزا کانالگذر از  نیح

 دو هر ای کی یمنجر به گرفتگ ینیب ۀغی. انحراف ت فتدیب اتفاق

 شود یم یمشکل تنفس جهیو در نت ینیمجراي ب

 

 
 

 : یماریب عالئم
خرخر ، کاهش است. ی، انسداد تنفس انحراف عالمت نیتر یاصل 

نیز در بعضی از بیماران  ینیاز ب يزیو سردرد و خونر ییایحس بو

 دیده میشود.

 
 :صیتشخ

اسکن  یت ی.س استی نیبال نهیبا معا ینیب غهیانحراف ت صیتشخ 

انحراف و افتراق آن از  صیتشخي برا زین یصیتشخ یو آندوسکوپ

 بینی به دلیل  آب ریزش ازپ ،یپول مثلی نیعلل انسداد ب ریسا

 .ستنده کمک کننده کیآلرژ
 

 
 

 : یسپتوپالستمراقبت های بعد از عمل 
 12تا  6از  جراح با توجه به نظر پزشک ی( بعد از عمل جراحالف

و  یخوردن ییمواد غذا چگونهیه یعنی دیباشیم NPOساعت 

ز زمان اعالم شده و پس ا دیمصرف کن دینبا از راه دهان یدنیآشام

مصرف  عاتیمای مقدار کم دیتوانیحرکات رودهاي م برگشتو

 دیتهوع و استفراغ نداشت حالت چگونهیکه ه یو در صورت دینمائ

و در روزهاي بعد  دینرم را شروع کن غذاهاي و عاتیبه مرور ما

 .دینمائ لیم عادي غذاي

کامالً بصورت  دنیکشاز دراز ،ی( چند روز اول پس از عمل جراح ب

نشسته استراحت  مهیو ن داریه زاو حالت و به دیصاف خودداري نمائ

 .دیکن

سرد بطور  کمپرسساعت اول پس از عمل بطور متناوب از 24( در  ج

 .دینمائ صورت استفاده هیدر ناح میمال

 .شود ريیعمل شده جلوگ هی( از ضربه خوردن به ناح د

چند هفته  مدته ب تنگ قهی ایلباس هاي جلو بسته  دنی( از پوشهـ

استفاده  شودیکه از جلو باز م ییهااجتناب شود و در عوض از لباس

 . دینمائ

اجتناب  ینیب روي نکیهفته اول از گذاشتن وزن ع 6( در مدت  و

 یشانیرا با چسب به پ نکیع وسط دیتوان یشود و در صورت لزوم م

 . دیخود بچسبان

 

 
 

 : دیکه الزم است بدان ینکات
 زیروز ن مانه ، عمل شده و دیشویم يکه بستر يروزمان همعموال 

ی و برش شودیانجام م ینیسوراخ ب قیطرشد. عمل از دیهمرخص خوا

به  يازین نی. بنابراشودینم صورت شما داده ای ینیپوست ب يرو

 شوندیم تیرعا ینیبی بائیکه معموال در عمل ز اییهمراقبت تیرعا

.  داشت میهچسب نخوا نطورمیهو  ینیب يرو گچ یعنی.  تسین

داشت. اگر  میهنخوا زین تورم و ريهظا يروشن است که کبود

است  یداخلپانسمان  مانهکه  ینیتامپون ب شماي چنانجه برا

ار هچ –. تا سه میکنیاز دو روز خارج م پس گذاشته شود معموال آنرا



شما خارج  ینیب از یکمي ممکن است ترشحات خونابه ا يروز

کردن  خارجاز  بعد است ترهب. داشت دهنخوا ینگراني شود که جا

 نرم شدن يبرا ینیب يشستشو از سرم يتامپون تا چند روز

 ستگیهرا به آ ینیب سپس و دیاستفاده کن ینیداخل ب ترشحات

 . دیکن نیف
 يریشگیپ ي.برااستبالمانع  فتههبعد از دو  زیکردن محکم ن نیف

 استالزم  که شد دهخوا زیتجو کیوتیب یآنت شما يرااز عفونت ب

 .دیبعد از عمل آنرا مصرف کن

 

 کرد تیرعا دیبا سپتوپالستی عمل از بعد هک ینکات
شستشو  سرم ای نیبا سرم نرمال سال ینیمرتب ب يشستشو( 1

 شش نوبت در روز لحداق

 هفته کیحمام نرفتن تا ( 2

 نرم ییغذا میرژ( 3

 هفته  3به مدت  نیسنگ ايهانجام ندادن کار( 4

 هفته  6به مدت  دیکردن شد نیاز ف زیهپر( 5
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