
 علت سینوزیت مزمن چیست؟

 آلزصی ّغسیذ احسوال ایي کِ هکزراً اگزؽوا هثسال تِ آعن یا

دچار عیٌَسیر ؽَیذ ٍخَد دارد . در ّز حالسی کِ هدزای 

عیٌَعْا تغسِ ؽَد ٍایي تغسِ ؽذى هدزا ٍقسی اداهِ یاتذ 

ایي حالر ّا هوکي اعر   .تِ ٍخَد هی آیذعیٌَسیر هشهي 

خَلیح ٍ یا آلزصی  تیٌی ، زَهَر ، تِ ػلر اًحزاف ؽذیذ زیغِ

 تاؽذ .

افزادی کِ کوثَد ٍ ًقـ ایوٌی هثل ایذس دارًذ ٍ یا حزکر  

اخسالل داؽسِ تاؽذ ٍ یا ززؽحاذ غیز عثیؼی  ی تیٌیهضکْا

 ، دچار عیٌَسیر هشهي هی ؽًَذ .دارًذ

  ؟سینوزیت چگونو تشخیص داده می شود

هوکي  در عیٌَسیر حاد ػالئن هؾخـ ٍ ٍاضح اعر زٌْا

یر حاد اؽسثاُ ؽَد ٍلی سا عیٌَعزهاخَردگی ت ،عرا

 زا یک ّفسِ تْثَد هی یاتذ .  عزهاخَردگی هؼوَالً

ٍ ػالئوی هثل عزدرد ، اًغذاد تیٌی در عیٌَسیر هشهي 

ا ؽذذ کوسز تِ ززؽحاذ تیٌی ٍ ززؽحاذ خؾر حلق ت

تایذ زَخِ داؽر ػلل هغش ٍ هذذ عَالًی ٍخَد دارًذ .

ى ٍ عزدرد زٌؾی ػلل تغیار ؽایؼسزی اػقاب ًظیز هیگز

   تزای عزدرد ،ًغثر تِ عیٌَسیر هشهي هیثاؽٌذ.

  فادُ اس آًذٍعکَجـاًدام هؼایٌِ دقیق تخقَؿ تا اعس    

ٍ ّوچٌیي گزفسي ػکغْای عی زی اعکي تزای زؾخیـ 

 عیٌَسیر هشهي ضزٍری اعر . 

 درمان سینوزیت ؟

 ،اٍاى ، تخَردر عیٌَسیر حاد اعسزاحر ، خَردى هایؼاذ فز

در ایي عول ًیاز بِ یک سرًگ  :ؽغسؾَی تا عالیي ًزهال

بسرگ ٍ یا پَار الستیکی ٍ یک سرم شستشَ هیباشذ کِ 

 2بایذهحلَل را در پَار یا سرًگ پر کٌین . سپس بِ اًذازُ 

دُ ٍ بِ آراهی فشار هیذّین ٍ ساًتیوتر داخل بیٌی ٍارد کر

در ایي حالت بایذ سر خر بیٌی را تخلیِ هیکٌین . بیوار در آ

خَد را بِ جلَ خن کٌذ یا در ٍضعیت سجذُ قرار گیرد . 

 چَى در ایي حالت توام هجاری ٍ حفرُ ّای بیٌی ّن جْت

 با جاربِ زهیي از سرم پر هی شَد.

خَردى غذاّای هالین ٍ عثک ضزٍری اعر . کودزط تا  

حَلِ یا آتگزم رٍی خیؾاًی ٍ فَرذ تِ کاّؼ درد کوک 

گاّی  اعسفادُ اس هغکي ّا هثل اعساهیٌَفي یا هی کٌذ . 

 هَثز اعر .  رٍّای ؽثیِ آى ٍ دا  تزٍفي

 

 

سییییییییینو زیییییییییت ا  یییییییییو چگونییییییییو درمییییییییان 
 ؟ میشود

   آًسی تیَزیک 

   دارٍّای ضذ خزخًَی ٍ گزفسگی 

 ی اعسٌؾاقیکَرزي ّا 

    رقیق کٌٌذُ ّای ززؽحاذ 

 .ام هی ؽَدّفسِ هقزف آًسی تیَزیک اًد 2درهاى تا حذٍد 

عی هقزف آًسی تیَزیک اس هیاى  ًؾاًِ ّای تیواری در

 زٍد . هی

هوکي اعر ًیاس تِ دارٍّای ضذ گزفسگی تِ فَرذ قزؿ 

ٍ یا قغزُ تزای رفغ گزفسگی تیٌی ٍ خزٍج ززؽحاذ السم 

در فَرذ رٍس( 5حذاکثز  رٍس ٍقزؿ3)قغزُ حذاکثز تاؽذ .

کَرزي دار تاؽذ کِ گزفسگی هوکي اعر ًیاس تِ دارٍّای 

تِ فَرذ اعدزی هَخَد هی تاؽذ ٍ عثق دعسَر خشؽک 

 هقزف هی ؽَد . 

 آیا عیگار کؾیذى تز عیٌَسیر زاثیز دارد؟

تلی ، عیگار ٍ حسی دٍد عیگار فزد را تِ عیٌَسیر هغسؼذ 

یغی قاتل خذیزػ هی کٌذ .عیگار کؾیذى زحر ّیچ ؽزا

رُ درهاى اس افزاد عیگاری تایذ حذاقل در عَل دٍ ،ًیغر 

 عیگار کؾیذى خزّیش کٌٌذ . 
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 آیا در عیٌَسیر رصین درهاًی خافی تایذ اعسفادُ ؽَد ؟

ًَؽیذى هایؼاذ ) تیؾسز تِ خْر رقیق ؽذى ززؽحاذ 

 .اعسفادُ هی گزدد(

 

 چگًَِ هی زَاى در هٌشل اس دردّای عیٌَعی رّائی یافر ؟

َّای گزم ٍ هزعَب گزفسگی ٍ خزخًَی عیٌَط را کن 

. تزای ایي هٌظَر هی زَاى اس دعسگاُ تخَر یا تخار کٌذ هی

کودزط آب خَػ دٍر اس هٌثغ گزهائی اعسفادُ کزد . ،کسزی

 آب گزم در رفغ درد تیٌی هَثز اعر .

اعسفادُ اس قغزُ ًوکی تیٌی ًیش هَثز اعر . تایذ زَخِ ؽَد 

اعسفادُ اس قغزُ ّای ًوکی تذٍى ًغخِ خشؽک ًؾاًِ ّای 

اعر تاػث ذ کِ ایي هَضَع هوکي تیواری را کن هی کٌ

ذ در ایي دارٍ ًثای ؽَد . ضوٌاًػذم خیگیزی افل تیواری 

  .هذذ سهاى عَالًی هقزف ؽَد

رٍػ عٌسی تخَر، ریخسي آب خَػ در ظزفی ٍ قزاردادى 

عز چٌذ عاًسی هسز تاالی ظزف در حالی کِ حَلِ ای کِ 

 2دقیقِ  01تا ایي رٍػ توذذُ اعر .رٍی عز اًذاخسِ ؽذ

ار در رٍس اًدام هی ؽَد کِ تاػث ًزم ؽذى ٍ کٌذُ ؽذى ت

 ززؽحاذ ٍ هزعَب ؽذى هخاط تیٌی هی ؽَد . 

چِ هؼایٌِ ّائی زَعظ خشؽک تزای زؾخیـ ٍ درهاى 

 اًدام هی ؽَد ؟

هؼایٌِ کاهل گَػ ، گلَ ٍ تیٌی ، تزرعی فَرذ تیوار 

زَرم ٍ  هؼوَالً،اس ًظز زَرم ٍ قزهشی خَعر گًَِ 

 فثح ّا تیؾسز اعر کِ ایي هؼوَالًقزهشی فَرذ در 

تا ایغسادى تِ زذریح هحَ هی ؽَد . گاّی ًیاس تِ 

 .لوظ ٍ فؾار خْر زؾخیـ ٍخَد دارد

 

 رٍؽْای دیگز تزای زؾخیـ ٍخَد دارد هاًٌذ:

 آًذٍعکَخی ٍ ػکظ رادیَ گزافی ، آسهایؼ آلزصی ٍ

 .عی زی اعکي اس عیٌَط  

 ػَاقة درهاى ًکزدى عیٌَعْای ػفًَی     

در تؼضی هَارد تاػث هٌٌضیر یا آتغِ هغشی ٍ ػفًَر 

 اعسخَاى  هی ؽَد .
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