داًطگبُ علَم پسضىی ھﻣدان

هعبًٍت درهبى – هذیریت اهَر پرستبری

از ياکس گًش چٍ می داوید؟

سرٍهي یب ٍاوس گَش در همبدیر ًرهبل ثیبًگر سالهت هی ثبضذ ّ ،وچٌیي یه عبهل تویس وٌٌذُ  ،هحبفظ ً ،رم وٌٌذُ
ٍ دارای خبغیت ضذ هیىرٍثی است .فمذاى ٍاوس گَش هی تَاًذ هٌجر ثِ خطىی ٍ خبرش گَش ضَد .اغلت اٍلبت
وبًبل گَش ثطَر خَد ثخَد تویس هی ضَد ثطَریىِ یه جریبى آّستِ ٍ هسهي از هْبجرت ٍاوس گَش ٍ سلَلْبی
پَست از پردُ غوبخ تب هذخل هجرای گَش ٍجَد دارد ٍ .اوس گَش لذیوی ثطَر پیَستِ ثَسیلِ حروبت فه ٍ
جَیذى از وبًبل گَش تب هذخل هجرای گَش هٌتمل ضذُ ٍ ثِ غَرت یه تىِ خطه ٍ پَستِ خبرج هی ضَد.
ٍاوس گَش در لسوتْبی عومی وبًبل گَش ًسدیه پردُ غوبخ تَلیذ ًوی ضَد ثلىِ در  1/3خبرجی وبًبل گَش
تَلیذ هی ضَدٌّ .گبهی وِ فردی  ،ثب اًسذاد وبًبل گَش در هحل ًسدیه پردُ غوبخ ًبضی از ٍاوس هراجعِ هی وٌذ
اغلت ثخبطر دستىبری وبًبل گَش ثَسیلِ گَش پبن وي یب سٌجبق سر ٍ  ...هی ثبضذ ،ایي ٍسبیل ٍاوس گَش را ثِ
لسوتْبی عومی تر هی ثرد.
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چٍ زماوی جُت تمیس کردن گًش َا مىاسب تر است ؟

در ضرایط ایذُ آل  ،وبًبل گَش ثْتر است ّرگس تویس ًطَدّ .ر چٌذ در هَرد ّوِ افراد  ،ثخػَظ افراد هسي
ّویطگی ًیست .وبًبل گَش ثْتر است زهبًیىِ ٍاوس گَش ثِ همذار وبفی تجوع یبفتِ ٍ هٌجر ثِ ایجبد عالهت ضذُ یب
جْت هعبیٌِ گَش ثَسیلِ پسضه ،ثطَر پیطگیراًِ تویس ضَد .ایي ضرایط ،سرٍهي فطردُ ًبهیذُ هی ضَد ٍ هٌجر ثِ یه
یب ثیطتر عالئن زیر هی ضَد :
درد گوش  ،احساس پری گوش یا احساس گرفتگی گوش ،کاهص ضنوایی (که می تواند پیص رونده باضد )،وزوز گوش  ،احساس
صدا در گوش یا زنگ زدن  ،خارش  ،بوی بد یا ترضح وسرفه.

ريش پیشىُادی جُت تمیس کردن گًش کدام است ؟

ثْتریي راُ پبن وردى گَش خبرجی ،ثَسیلِ پبرچِ یب حَلِ ،ثذٍى ٍارد وردى ّیچ ٍسیلِ ای داخل وبًبل گَش
هی ثبضذ.ضستطَی دستی هعوَالً جْت تویس وردى وبًبل گَش ثىبر هی رٍد ٍ هی تَاًذ ثَسیلِ پسضه ثَسیلِ سرًگ
ضستطَ  ،اًجبم ضَد .
ضبیعتریي هحلَل وبرثردی ثرای ضستطَ  ،آة ٍ سرم ًوىی هی ثبضذ وِ ثْتر است جْت جلَگیری از سرگیجِ  ،تب
دهبی هعبدل دهبی ثذى گرم ضَد.
ضستطَی گَش زهبًی هَثر است وِ لطرُ ّبی حل وٌٌذُ ٍاوس گَش ( گلیسیریي) طجك دستَر پسضه لجل از
ضستطَ داخل گَش ریختِ ضَد .
تَغیِ هی ضَد افراد دیبثتی  ،ثیوبراى دارای پردُ گَش سَراخ  ،ثیوبراى دارای لَلِ تَْیِ وبًبل گَش ٍ ّوچٌیي
افرادی وِ ًمع ایوٌی دارًذ از ضستطَی گَش اجتٌبة ًوبیٌذ.
ثرداضتي دستی ٍاوس گَش اغلت هَثر است .ایي رٍش ثبیذ تَسط هتخػع گَش ٍ حلك ٍ ثیٌی ثب سبوطي یب ٍسبیل
هخػَظ ٍ زیر هیىرٍسىَح اًجبم ضَد.
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چرا وباید از گًش پاک که برای تمیسکردن ياکس استفادٌ کرد ؟

اًسذاد وبًبل ثَسیلِ ٍاوس گَش  ،یىی از ضبیعتریي علل وبّص ضٌَایی است .ایي هسئلِ اغلت ثَسیلِ گَش پبن-
وي اتفبق هی افتذ .تالش ثیطتر جْت تویس وردى گَش  ،غرفبً هٌجر ثِ پیص ثردى ٍاوس ثِ لسوتْبی عومی تر وبًبل
هی ضَد.

تػَر هی ضَد ٍاوس گَش غجبر ٍ ررات آلَدُ را ثِ دام اًذاختِ ٍ آًْب را از پردُ گَش دٍر ًگِ هی دارد.
چٍ زماوی بُتر است بٍ پسشک مراجعٍ کرد ؟

در غَرت ٍجَد احتوبل سَراخ پردُ گَش ،هراجعِ ثِ پسضه هْوتر یي وبراست  .ریختي لطرُ گَش یب سبیر
هحلَلْب ثِ داخل گَش ثب پردُ سَراخ ،هی تَاًذ هٌجر ثِ درد یب عفًَت ضَد  .ثی ضه ضستطَ ثب آة در غَرت
ٍجَد سَراخ پردُ گَش هٌجر ثِ آغبز عفًَت گطتِ ٍ هوٌَع هی ثبضذ.
چگًوٍ می تًان از تجمع مفرط ياکس گًش جلًگیری کرد ؟

ّیچ رٍش ثبثت ضذُ ای جْت پیطگیری از سرٍهي ( جرم گَش ) ٍجَد ًذارد اهب لَیبً تَغیِ ضذُ  ،گَش پبن وي
یب سبیر ٍسبیل هطبثِ داخل وبًبل گَش ثىبر ثردُ ًطَد.افراد هستعذ سرٍهي هىرر ٍ یب وسبًیىِ از سوعه استفبدُ
هی وٌٌذ ٍ ًیس افراد هسي  ،الزم است وِ ّر  6تب  12هبُ جْت ثررسی ٍ تویس وردى ٍ پیطگیری ًسد پسضه گَش ٍ
حلك ٍ ثیٌی هراجعِ ًوبیٌذ.
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