
 خونریزی از بینی

شود. .      ترین علت خونریزی بینی تلقی می       شایع  ضربه

های خفیف، نظیر دست كاری بینی با انگشتشت،            ضربه

سبب از رفتن ترشحات طبیعی كه محافظ پشوسشت            

خونریزی بینی مشی        منجر به    می شود عر ق هستند، 

دست كاری بینی با انگتت،فتار خشو  بشا ،            گردد. 

تحریك مخاط  غتاء بینی توسط جسش  خشارجشی،            

ختشیشی   سرماخوردگی    تخلیه شدید بینی به هنگام   

 زیشر آفشتشا       یا تحریك آ   زمستا     مخاط در فصل  

های بینی   پولیپ یشا مصشر           عفونتشدید تابستا    

خو  ریشزی بشیشنشی          برخی از دار ها از عوامل بر ز 

 .هستند

 اقدامات فوری

ریشزی   دقیقه بینی را فتار دادید   خو  02اگر بیش از  

آ  متوقف نتد، بایستی به سرعت به پزشك مراجعشه          

 نمایید.

اگر احساس كردید كه پس از گرفتن بینی، زمانی كشه            

ر د  ایستید، خو  به طر  گلو فر  می      نتینید یا می    می

ممین است عالمت آ  باشد كه خو  دماغ از ته بینشی       

ایجاد شده است در این صورت اگر اقدام فوری به عمل         

نیا رید، ممین است خو  بد  را به سرعت از دسشت      

بدهید زیرا در این حالت رگ های بزرگتری كشه در             

 اند،تحت تاثیر قرار گرفته اند. پتت بینی  اقع شده

 راه حل هایی ساده برای بند آ رد  خونریزی بینی:

 خونسردی خود را حفظ كنید 

     اگر هنگام خونریزی به حالت دراز كتیده قرار گرفته اید ممشیشن

حلق شما شده   احساس خفگی در          است مقدار زیادی خو   ارد    

 .بنابراین صا  بنتینید شما ایجاد كند

         اید، دها  خود را بشاز        در حالی كه با تنه خود را به جلو خ  كرده

كرده   آ  را قشورت          توانید خو  را تف     حالت می   نمایید. در این   

 معمول درآید. سرانجام با تنه باید به حالت ندهید

  دقیقه بینی را در سمت خونریزی بشه ر ی        7تا    5   اگر برای مدت

هشای     تیغه بینی با انگتت دست فتار دهید بسیاری از خونریزی         

دقیقه بینشی را بشا          02شوند  لی بهتر است مدت        بینی، مهار می  

 انگتتا  دست فتار دهید.

 ریزی بینی، از فشر          شود كه برای متوقف كرد  خو        توصیه می

كرد  پنبه یا دستمال در بینی خودداری كنید  زیرا ممین اسشت              

دچار متیل شوید   مخاط بینی بیتتر دچار           هنگام درآ رد  آنها  

 .آسیب شود

          تشوانشد در       قرار داد  كیسه یخ بر ر ی بینی   حتی پیتانی، می

ها شده    قطع خونریزی تأثیرگذار باشد زیرا سرما سبب انقباض رگ        

 .یابد تر تتییل می شود  با خره خونریزی پایا  می   لخته سریع

ر و سووودا                  منابع:  رون اسدی نوقابی،احمدعلی. دهقان نیری، ناهید. ب

  0202(. انتشا ات نشرسالمیENTپرستا ی داخلی جراحی)چشم و 

42235501-3شما ه تلفن بیما ستان :  

 توصیه هایی برای شما مددجو عزیز :

1-  

2-  
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 ناگهانی از یك عارضشه     خونریشزی حشاد     

ی ساده همه گیر است كه ظاهری بسیار نگرا  كننشده           

درصد از بیمارا  كشه بشا عشالمشت              02دارد . بیش از      

خونریزی از بینی یا خو  دماغ مراجعه می كننشد بشه             

سادگی توسط پزشیا  درما  می شوند    اقعًا جشای           

نگرانی  جود ندارد . علت بر ز خو  دماغ كه معموً  به            

د  دسته قدامی   خلفی تقسی  می شود بسیار متفا ت          

است . در بسیاری از موارد خونریزی از قسمت قدامی              

سوراخ های بینی   از تیغه ی بینی منتأ می گشردد                

خو  در این مواقع در قسمت جلوی بینی   از سشوراخ            

های بینی خارج می شود . در این نواحی شبیه عر قی            

بسیار گسترده   در عین حال نازكی  جود دارد كشه             

خو  دماغ از این ناحیه منتأ می گیرد  لی در خشو              

دماغ های با منتأ خلفی بیتتر خو  در ناحیه ی حلشق      

 7ظاهر   از دها  خارج می شود . به طور متوسط از هر               

نفر یك نفر دچار خو  دماغ می شود   مرگ   مشیشز               

ناشی از خو  دماغ بسیار نادر است   تنها به دلشیشل              

شدت خونریزی   از دست داد  حجش  زیشاد خشو               

  .احتمال خطر  جود دارد 

ش ابتدا تمام قسمت نرم بینی را بین د  انگشتت ششست                   1

 اشاره می فتاری  .

ش در حالی كه فرد به آرامی به سمت جلو متمایل است ، سر             0

را به سمت جلو خ  می كنی  تا از  ر د خشو  بشه دسشتگاه                

تنفسی جلوگیری نموده مانع از خطر اسپاس  راه های تنفسی          

) این موضوع بر خال  ایده عمومی مبنی بر خ  كشرد              شوی   

 سر به عقب است ( .  

دقیقه این كار را ادامه می دهی    اگر  زم باشد           5حداقل    ش3

 می توا  چند بار این كار را انجام داد .  

ش آرام می نتینی    حتما سر را با تر از قفسه سشینه قشرار          4

می دهی  . هرگز نمی خوابی    یا طاق باز دراز نمی كتی    یشا       

 سر را بین پاهای خود قرار نمی دهی    خ  نمی شوی  .

 ش ر ی بینی   گونه ها كمپرس سرد قرار می دهی  .   5

 

 توجه نمایی :  

پس از كنترل خونریزی   جهت جلوگشیری از عشود           

 مجدد آ  موارد زیر را رعایت می كنی  : 

      در خانه استراحت نموده   هنگام اسشتراحت

درجه باشد   45زا یه سر نسبت به تنه حد د  

، فین نمی كنی    فتار بشه ناحیشه  سشر                 

 صورت نمی آ ری  .   

            گر عطسه داری  ، با دها  باز انجام می دهی

، غذاهای ملین   در صورت لشز م دار هشای         

ملین مصر  می كنیش  . هیشو  سشیله ی              

 سنگین   بزرگی را حمل نمی كنی  .

   .  هرگز سیگار نمی كتی 

             غذاهای ك  حج  ، نرم   سرد مشصر  مشی

ساعت هیو گونشه مایعشات گشرم       04كنی      

 مصر  نمی كنی  .  

            هیو گونه دار یی كه بشه اختشالل انعقشادی

منجر می شود ، مصر  نمی كنیش  . ششامل             

 آسپیرین ، بر فن ، پال ییس   غیره .  

              سپس كمپرس را انجشام مشی دهیش    بشه

  .پزشك مراجعه می كنی 

چگونههمی ههاییههوبن ای مههجیب ی  بزشههمیمههمی   هه ی ههو ی

 د اغی بیکنی جیکن ای؟ی

 

  و ید اغ


