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پس از ترخيص تا زمان بهبودي به نكات و توصيه هاي  

هفته طول  2ترميم كامل عروق آسيب ديده حدود  -زير توجه كنيد : 

مي كشد و در اين مدت احتمال پارگي و خون ريزي مجدد از همان محل 
وجود دارد بنابراين بايد از انجام كارهايي كه باعث تحريك يا آسيب مجدد 

 شوند خودداري كنيد .

هنگام ،ساعت اول استراحت كامل داشته باشيد 22توصيه مي شود در  -
خوابيدن زير سر خود را كمي باال بياوريد به طوري كه همواره سر شما باال تر 

 درجه ( 03از قلب قرار گيرد. )حدود 

آرام باشيد و تا يك هفته از انجام فعاليت هاي سنگين جسماني يا حركات  -
خم و راست شدن به ، دويدن، ناگهاني و سريع خودداري كنيد. )مانند ورزش

 كيلوگرم و....(  5بلند كردن بارهاي بيش از ، خم كردن سر، جلو

 مصرف مايعات را افزايش دهيد و به ميزان كافي آب بنوشيد.  -

چنان چه براي كنترل خون ريزي تامپون بيني انجام شده است به هيچ وجه  -
تغيير شكل يا دست كاري آ ن نكنيد و ، و به هيچ علتي اقدام به خارج كردن

در زماني كه پزشك هنگام ترخيص به شما توصيه كرده است جهت خارج 
 روز بعد(  0-5كردن آن به پزشك مراجعه كنيد. )معموال 

هفته ي آينده از تخليه ي بيني با فشار زياد )فين كردن( كامال  2در طول  -
 دهان خود را باز نگاه داريد. ، پرهيز كنيد و در صورت بروز عطسه

حضور در محيط هايي با بخار آب ، تا يك هفته از حمام كردن با آب داغ -
 داغ مثل سونا يا استخر آب گرم و مصرف غذاها و مايعات داغ خودداري كنيد. 

مواد داراي كافئين زياد مثل قهوه و سيگار ، از مصرف نوشيدني هاي گازدار -
 كشيدن تا يك هفته خودداري كنيد. 

مشروط بر ، مي توانيد روز بعد از ترخيص به محل كار يا تحصيل خود برويد -
 اين كه از فعاليت زياد جسمي خودداري كنيد. 

نوبت داخل حفره هاي بيني را با آب نمك يا محلول  2-2مي توانيد روزانه  -
هاي شستشوي نمكي )سرم( به آرامي بشوييد. )در صورتي كه بيني شما 

 پانسمان شده است پس از خروج تامپون مي توانيد اين كار را انجام دهيد.( 

هوا ي منزل و اتاق خواب خود را مرطوب و خنك نگه داريد. )با استفاده از 
 يك ظرف آب يا دستگاه هاي بخار ساز سرد يا مرطوب كننده ي هوا (

چنان چه هنگام ترخيص براي شما آنتي بيوتيك تجويز شده است حتما  -
 داروها را طبق دستور مصرف كرده و دوره ي درمان را كامل كنيد. 

در صورت نياز به داروي ضد درد از استامينوفن استفاده كنيد و از تركيبات  -
حاوي آسپرين و بروفن به هيچ عنوان استفاده نكنيد. گر داروهاي ضد انعقاد 

 مثل وارفارين مصرف مي كنيد به هيچ وجه بدون دستور و مشورت پزشك

 اقدام به قطع يا تغيير ميزان مصرف آن نكنيد.  

از حضور در مكان هاي بسيار گرم يا گرد و غبار غليظ و يا تماس با بخار مواد  -
 شيميايي و سوزاننده )مانند مواد شوينده ي اسيدي( خودداري كنيد. 

يم غذايي ژليكن بهتر است ر، محدوديت غذايي خاصي براي شما وجود ندارد -
 خود را به شكلي تنظيم كنيد كه دچار يبوست نشويد. 

روز اول ) به ويژه در صورت وجود تامپون( ممكن است دچار سر  2-0در طول  -
عدم درك بو ، احساس طعم تلخ يا فلزي در دهان، خشكي دهان، تهوع، درد خفيف

 و مزه و آب ريزش از چشم ها شويد كه نگران كننده نيست. 

هفته در صورت امكان و با  2از استفاده ي داروهاي استنشاقي داخل بيني تا  -
مشورت پزشك خودداري كرده و از شكل هاي دارويي ديگر به عنوان جايگزين 

 استفاده كنيد. 

 از خيس كردن تامپون وپانسمان بيني جلوگيري كنيد  -

 :انس يا پزشك مراجعه كنيد ژدر صورت بروز هر يك از عاليم زير مجددا به اور

تكرار خون ريزي كه با روش  -درد يا سنگيني قفسه ي سينه  -سر درد شديد    -
خون ريزي از  -تهوع شديد يا استفراغ     -هاي گفته شده در ابتدا كنترل نشود. 

 بروز تب  -اشكال در تنفس و سخت نفس كشيدن    -بيني به سمت حلق 

 تغيير شكل يا خيس شدن تامپون و پانسمان، خارج شدن -

 جهت پيش گيري از خون ريزي بيني در آينده به نكات زير توجه كنيد : 

 هواي منزل و اتاق خود را مرطوب نگه داريد . -

از دستكاري كردن بيني خودداري كنيد و در صورتي كه به طور عادتي اين كار  -
 را انجام مي دهيد تا زمان ترك كامل آن ناخن هاي خود را كوتاه نگاه داربد .

از خشك شدن بيش از اندازه ي مخاط بيني جلوگيري كنيد. )شستشو با آب  -
استفاده از وازلين طبي و چرب كننده ، سرم هاي شستشوي نمكي، آب نمك، گرم

 ها از خشك شدن مخاط بيني جلوگيري مي كند.( 

محيط هايي با گرد و غبار زياد يا ، از فعاليت جسماني در گرما يا سرماي شديد -
 بخار هاي شيميايي و يا هواي بسيار خشك خودداري كنيد. 

ضد سرما ، از مصرف خودسرانه و بيش از اندازه ي داروهاي ضد حساسيت -
 اسپري ها و پودرهاي استنشاقي خودداري كنيد. ، خوردگي

 در صورت ابتال به فشار خون باال داروهاي خود را منظم وكامل مصرف كنيد.  -

در صورت استفاده از دارو هاي ضد انعقاد خون مثل وارفارين به هيچ وجه بدون  -
دستور پزشك اقدام به تغيير ميزان مصرف يا استفاده ي هم زمان از هر نوع داروي 

از سيگار كشيدن تا حد امكان  -ديگر به خصوص داروهاي گياهي نكنيد. 
 خودداري كنيد. 
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هنگامي كه فردي )به خصوص كودكان( دچار خون ريزي از بيني مي شود براي 
خود شخص و خانواده اش ناراحت كننده و آزار دهنده بوده و باعث نگراني مي 

اما خون دماغ يك عارضه ي بسيار شايع است كه در اغلب موارد شديد و ، شود 
 خطرناك نيست و بيشتر افراد حداقل يك بار در زندگي خود آنرا تجربه مي كنند.  

 گروه اصلي تقسيم مي شوند :  2خون ريزي ها به 

اين نوع خون ريزي كه بسيار شايع بوده و بسيار زياد خون ريزي قدامي)جلويي(: 
هاي قسمت هاي جلويي حفره هاي بيني گ ديده مي شود ناشي از آسيب ر 

 است .

اين نوع خون ريزي به ندرت اتفاق مي افتد و در آن خون ريزي خلفي )عقبي(:  
 خون ريزي در قسمت هاي عقبي بيني باعث ورود خون به حلق مي شود .

 ، مانند :خون ريزي از بيني علت هاي گسترده اي دارد

 تغييرات آب و هوايي :

 ارتفاع زياد -خشكي شديد هوا 

 هواي بسيار سرد  -گرماي بسيار زياد 

 بخار هاي شيميايي  -دود و غبار غليظ 

 سيب ها و جراحات بيني :آ

 تخليه ي بيني با فشار زياد  -دست كاري كردن داخل بيني 

 ضربه به بيني  

 مشكالت جسمي زمينه اي و بيماري ها :

 انحراف شديد تيغه ي بيني 

 عطسه ي مكرر  ، سينوزيت، آبريزش، حساسيت،سرما خوردگي مكرر

 سابقه ي فشار خون باال  -خشكي مخاط 

 فعاليت شديد جسمي/فيزيكي   -فشار هاي رواني/عاطفي 

 اختالالت انعقاد خون )مانند هموفيلي ( -برخي از مشكالت كبد و كليه 

 داروها :

، وارفارين ، دارو هاي موثر بر انعقاد خون )رقيق كننده ي خون( مثل: آسپيرين 
 بروفن ، پالويكس، هپارين

دارو هاي ضد سرما خوردگي و ضد حساسيت )آنتي هيستامين( با اثر خشك 
 كنندگي مخاط بيني  

پودر( استنشاقي داخل بيني مثل اسپري   -استفاده نا مناسب از داروهاي )اسپري  
 هاي بيني ضد حساسيت يا كورتون  

عالوه بر خون ريزي ممكن است بعضي از عاليم زير نيز در برخي از افراد ديده 
 شود :

 نگ پريدگير-سر گيجه و سبكي سر-تهوع -سر درد -درد و سوزش بيني -

نحوه ي برخورد با ، در هنگام بروز خون دماغ )خون ريزي از بيني( مهم ترين نكته 
آن است چون در بسياري از موارد با انجام اقدامات حمايتي اوليه در منزل مي توان 

 در صورت بروز خون دماغ به نكات زير توجه كنيد :، خون ريزي را كنترل كرد

 خونسرد باشيد و آرامش خود را حفظ كنيد .

به صورت كامال صاف روي صندلي بنشينيد ) يا اگر احساس ضعف و سر گيجه 
 بايستيد( و سر خود را كمي به جلو خم كنيد .، نداريد

اين كارها باعث ، از خم كردن سر به عقب و باال خود داري كنيد و يا دراز نكشيد 
از عقب وارد حلق شده و باعث تهوع / ، مي شود خون به جاي خروج از بيني 

 استفراغ يا ساير عوارض شود. 

مقابل خود قرار دهيد تا خون درون آن تخليه گ( يك ظرف )مانند كاسه ي بزر
 شود. 

سعي كنيد به آرامي در بيني خود بدميد تا خوني كه داخل حفره ي بيني جمع و 
باقي ماندن خون و لخته هاي داخل بيني ، احتماال لخته شده است تخليه شود

 باعث انسداد مسير تنفس و عوارض بعدي خواهد شد. 

پنبه و.... را وارد ، دستمال پارچه اي، به هيچ وجه اجسامي مانند دستمال كاغذي
و خون ريزي برخورد گ حفره ي بيني نكنيد چون ممكن است به محل آسيب ر

 كرده و خون ريزي را تشديد كند. 

براي اين كار با ، براي كنترل خون ريزي مي توانيد از فشار مستقيم استفاده كنيد
ميانه ي بيني را در باالترين قسمت نرم آن دقيقا پايين پل ، انگشت شست و اشاره

استخواني بيني فشار دهيد. )فشار بر روي قسمت سخت و استخواني بيني هيچ 
 فايده اي ندارد( 

حتما از ، دقيقه( 5دقيقه بيني را فشار دهيد )براي كودكان  03به مدت حداقل 
ساعت استفاده كنيد تا بتوانيد زمان را دقيق محاسبه كنيد و در اين مدت فشار را 

 ثابت نگه داريد.  

دقيقه  5-03در صورتي كه خون ريزي كنترل نشد مي توانيد مجددا بيني را براي 
دقيقه  05فشار دهيد يا از كمپرس يخ استفاده كنيد يك كيسه ي يخ را براي مدت 

روي بيني )ازپل بيني به پايين( يا گونه ها و لب بااليي قرار دهيد )اين كار ضروري 
نيست و اثر كامال اثبات شده اي ندارد اما در برخي موارد ممكن است مفيد باشد و 

احساس بهتري در فرد ايجاد كند.( مراقب باش يد كيسه ي يخ بر روي چشم ها 
قرار نگيرد و از گذاشتن مستقيم كيسهي پالستيكي حاوي يخ برروي پوست 

 صورت اجتناب كنيد )دور كيسه يك پوشش پارچه اي بپيچيد(. 

دقيقه كنترل و  03با انجام مراحل باال بايد خون ريزي در مجموع در كمتر از 
 دقيقه طول بكشد به مركز پزشكي مراجعه كنيد.03قطع شود ولي اگر بيش از 

پس از قطع خون ريزي در صورتي كه پس از چند دقيقه خون ريزي دوباره بروز 
داخل حفره ي بيني را به آرامي با آب نمك و يا در صورت دسترسي با ، نكرد

بشوييد تا خون و لخته هاي خشك شده ، محلول هاي نمكي )سرم شستشو(
 پاكسازي شوند.) به هيچ وجه داخل بيني را دستكاري نكنيد. ( 

در روزهاي آينده مي توانيد براي جلوگيري از خشك شدن مخاط بيني و خون 
ريزي مجدد از يك چرب كننده ي ماليم مثل وازلين بهداشتي يا پماد ويتامين آ 

 براي چرب كردن داخل حفره ي بيني استفاده كنيد. 

در صورت وجود هر كدام از ، هنگام ابتال به خون ريزي بيني 

انس بيمارستان براي بررسي و درمان ژعاليم زير به پزشك يا اور

 خون ريزي مراجعه كنيد : 

دقيقه با انجام اقدامات اوليه فوق متوقف  03خون ريزي شديد كه پس از  -
 نشود . 

 نا تواني در نفس كشيدن مناسب و سختي تنفس  -

 احساس ضعف و خستگي شديد يا گيجي و منگي يا رنگ پريدگي شديد  -

 سابقه ي جراحي اخير بيني  -درد يا سنگيني قفسه ي سينه     -سر درد     -

 خون ريزي در اثر ضربه به سر و صورت  -

 ورود خون به حلق و احساس تهوع  -

 شيمي درماني  -

 خون ريزي شديد و هم زمان از هر دو سوراخ بيني  -

 سابقه ي فشار خون باال يا بيماري هاي مزمن كليوي / كبدي / خوني  -

 خروج با شتاب خون به شكل جهشي از بيني  -

شروع مصرف يا تغيير ميزان مصرف داروهاي ضد انعقاد مثل وارفارين يا استفاده 
 از داروهاي جديد هم زمان با مصرف اين داروها 

توجه كنيد كه جهت مراجعه به مركز پزشكي هرگز خودتان در حالي كه دچار  
خون ريزي از بيني هستيد اقدام به رانندگي نكنيد و نيز در صورتي كه از 

انس بيمارستاني فاصله ي زيادي داريد جهت مراجعه حتما با شماره تلفن ژاور 
اوليه در آمبوالنس تا در طول مسير اقدامااتانس شهر( تماس بگيريد  ژ)اور 005

انس ژر اور دبراي شما انجام شود و دچار عوارض خون ريزي شديد نشويد.  
وضعيت خون ريزي بررسي مي شود و پس از اقدامات الزم در صورتي كه خون 
، ريزي كنترل شده و عوارض خاصي همراه نداشته باشيد بدون نياز به بستري 

 ترخيص خواهيد شد )ممكن است براي شما تامپون و پانسمان بيني انجام شود ( 
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