
 

 پارگی پرده گوش

 بخش جراحی 

 0011تاریخ بازنگری: —واحد آموزش سالمت

 درمان پارگی پرده گوش:

 * اکثر موارد پارگی پرده گوش به درمان نیازی ندارد.

در صورت مشاهده عفونت گوش میانی آنتی بیوتیک تجویز 

 می شود تا به طور کامل بهبود یابد.

*انجام تمپانو پالستی یا عمل ترمیم پرده گوش در صورت 

به درمان دارویی جواب ندادن   

:تعریف تمپانو پالستی  

 یک عمل جراحی اساسی است که توسط جراح گوش 

به منظور ترمیم پارگی و سوراخ شدن پرده گوش انجام می 

شود .عمل جراحی تمپانو پالستی به طرق مختلف صورت 

می گیرد که روش به کار برده برای هر بیمار به سن وی 

،علت پاره شدن پرده گوش ،محل و سایز پارگی و جراحی 

های انجام شده احتمالی در گذشته بستگی دارد. برخی از 

این روش ها عبارتند از : پچ تمپانو ، تمپانو پالستی 

 میانی،تمپانو پالستی جانبی 

:مراقبت های بعد از عمل تمپانو پالستی  

(رژیم غذایی بیمار محدودیتی ندارد اما در صورت داشتن 1

درد هنگام جویدن غذا سعی کند از مایعات و غذا های نرم 

 استفاده کند.

(بیمار به مدت یک ماه از تماس با افراد سرما خورده 2

 بپرهیزد و خود را در معرض هوای سرد قرار ندهد.

(هنگام عطسه کردن بینی خود را ببندد و با دهان باز 3

 عطسه و سرفه کند.

(به مدت یک ماه از فین کردن شدید بپرهیزد.4  

(به مدت یک ماه از مسافرت با هواپیما و استفاده از 5 

 آسانسورهای سریع السیر خودداری کند.

(بیمارممکن است تا یک هفته پس از عمل جراحی مختصری 6

ترشح خونابه ای از گوش داشته باشد وممکن است تا چهار 

هفته پس از عمل صداهای خاصی را در گوش خود بشنود و 

 نگران موارد مربوطه نباشد.

(در صورتی که الله گوش بیمار پس از برداشتن بخیه ها 7

 متورم و درد ناک شده حتما به پزشک مراجعه نماید.

(یک روز پس از برداشتن بخیه ها بیمار میتواند استحمام 8

کند،اما با پنبه آغشته به وازلین استریل یا پماد تتراسایکلین 

 پوستی ،مانع ورود آب به داخل مجرای گوش شود.

(استحمام در هفته اول بعد از عمل از گردن به پایین باشد .9  

(دارو های تجویز شده را مطابق دستور مصرف نماید و از 10

مصرف داروهای ضد انعقاد مانند وارفارین و ...به مدت یک 

 هفته خودداری کند.

(هنگام تغییر وضعیت ،حرکات خود را کامال آهسته انجام 11

 دهد.

(در صورت پیدایش تهوع پزشک را مطلع کند 12  

(هنگام سر گیجه دراز بکشد و چشمان خود راببندد.13  

(هنگام راه رفتن از نگاه کردن به پایین خودداری کند.14  

(از بلند کردن اجسام سنگین خودداری کند.15  

(پانسمان گوش را تعویض نکند مگر جراح شما توصیه به 61

  تعویض آن کرده باشد

 رتباط با ما و پاسخگویی به سواالت : ا

53873275-150 

 دسترسی به سایت بيمارستان و استفاده از مطالب آموزشی: 

Www.bohlool.gmu.ac.ir آموزش سالمت 

4 5 



 پارگی پرده گوش)سوراخ شدن پرده تمپان یا صماخ(:

عبارت است از ایجاد سوراخ یا پارگی در بافت نازکی که کااناال 

 گوش را از گوش میانی جدا می کند و باعث کم شنوایی گردد . 

 

 برخی ازعلل معمول پارگی پرده گوش عبارتند از:

*عفونت گوش میانی)اوتیت مدیا(:عفونت گوش میانای بااعاث 

تجمع مایعات وافزایش فشار بر گوش میانی و پاره شدن پارده 

 گوش را به همراه دارد

*تغییر ناگهانی فشار هوا داخل گوش)باروتروما(ماناناد آنا اه 

 ممکن است در سفر های هوایی یا غواصی رخ دهد

 *صدای بلند ناگهانی )تروما آکوستیک(مانند صدای انفجار

*جراحت و آسیب دیدگی ناشی از برخورد اجسام باه گاوش 

 مانند رفتن چوب در گوش

*ضربه سخت به گوش یا سر مانند آسیب دیدگی های سار در 

 ورزش یا زذن سیلی

 

 برخی دالیل غير معمول پارگی پرده گوش عبارتند از:

*شست و شوی گوش:آسیب دیدگی های تصادفی در خاالل 

شست وشوی گوش )فرایندی که پزشکان برای شستن گوش و 

 رفع انسداد های آن به کار می برند(

*اختالالت شیپور استاش)لوله کوچکی که وظیفه کنترل فشاار 

  در داخل گوش را بر عهده دارد(

 عالئم و نشانه های پارگی پرده تمپان عبارتند از :

 *درد گوش که به سرعت بر طرف میشود

 خونریزی یا ترشح از گوش .ترشح گوش ممکن است در عرض 

ساعت پس از پارگی،شبیه چرک شود 48تا  24  

 *کاهش شنوایی و در نهایت ناشنوایی

 *وزوز گوش )صدای زنگ در گوش(

 *احساس سرگیجه و حالت تهوع واستفراغ ناشی از آن

 انواع پارگی پرده گوش:

*سوراخ در حاشيه  پرده گوش:در این حالت سوراخی در 

حاشیه پرده  گوش و در قسمت اتصال کانال گوش به پرده ایجاد 

می شود .در برخی  موارد ممکن است پوست کانال گوش در 

 گوش میانی رشد کند و باعث ابتال به کلستاتوم شود. 

 

*سوراخ شدن پرده مرکزی گوش:پرده گوش ممکن است از 

هر قسمتی دچار پارگی شود و سایز پارگی ممکن است یک 

 سوراخ کوچک تا پارگی کامل پرده باشد

 

خ شدن  ع پارگی و سورا *پارگی آتيک پرده گوش: این نو

در قسمت فوقانی گوش اتفاق می افتد که در برخی موارد به آن 

پارگی آتیک گوش نیز گفته می شود .پارگی پرده گوش در این 

ناحیه ممکن است با انقباضات گوش یا کلستاتوم در ماستوئید 

  همراه باشد. 

 عوارض جانبی پارگی پرده گوش:

از آنجا که پرده گوش نقش مهمی در شنوایی اصوات دارد ، 

آسیب دیدگی پرده گوش باعث ایجاد اختالل در شنوایی می 

شود و معموال این مشکالت پس از بهبود پرده گوش از بیان 

میروند.پرده گوش هم نین نقش مهمی در حافااظات از 

قسمت های داخلی گوش دارد.این پرده به عنان یک مااناع 

بین گوش میانی و گوش خارجی از ورود آب ، بااکاتاری و 

موارد دیگر به داخل گوش جلوگیری می کند.اگر غشا آسیب 

ببیند باعث عفونت گوش میانی می شود .اگر عافاونات در 

گوش مزمن شود ،اختالالت شنوایی تشدید شده وبه مادت 

 زمان زیادی باقی مانده و حتی ممکن است دائمی شود .

یکی دیگر از عوارض پارگی پرده گوش ،شکل گیری ناوعای 

توده پوستی به نام کلستاتوم است .آن اتفاق زمانی می افتاد 

که آثار مخروبه کانال گوش وارد گوش میانی شود .باا رشاد 

این توده ممکن است استخوان های گوش میانی آسیب دیده 

 و باعث ایجاد مشکالت جدی برای فرد شود.

عارضه اصلی پارگی پرده گوش عوارض ماغازی آن ماثال 

 می باشد. مننژیت و آبسه مغز 
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