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 بسم هللا الرحمن الرحیم                         

 بینی پولیپ

 جدی معمولا  آنها. هستند شما بینی داخل در درد بدون نرم بافت رشد بینی های پولیپ

 مسدود را شما بینی و دهند ادامه رشد به توانند می درمان عدم صورت در اما ، نیستند

 .کنند

 

 کنید بررسی را بینی پولیپ

 :است زیر موارد شامل بینی پولیپ عالئم

 

 شده مسدود بینی

 بینی آبریزش

 (حلق پشت ترشح بخاطر) بلع به دائمی نیاز

 چشایی یا بویایی حس کاهش

 شدن دماغ خون

 خرناس

 سرماخوردگی اما. کنند ایجتد سرماخوردگی احساس است ممکن گاهی بینی های پولیپ

 اینکه مگر شود نمی بهتر بینی پولیپ که حالی در ، شود می برطرف روز چند ظرف

 .شود درمان

 

 بینی اطراف هوای های حفره) بگیرند را شما های سینوس جلوی شما های پولیپ اگر

 .باشید داشته نیز سینوزیت عالئم است ممکن( شما

 

 :کنید مراجعه عمومی پزشک به موارد این در: فوری غیر مشاوره

 باشید داشته بینی پولیپ است ممکن که هستید نگران شما

 دارید مشکل تنفس در شما

 شوند می بدتر شما عالئم
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 شوید می خود بویایی حس در تغییراتی متوجه شما

 

 عمومی پزشک از درمان

 .خیر یا دارید بینی پولیپ آیا که دهد تشخیص بینی داخل به نگاهی با باید عمومی پزشک

 

 پولیپ شدن جمع برای اسپری یا استروئیدی بینی قطره معمولا  ، دارید بینی پولیپ اگر

 .شود می داده شما به

 

 :اگر ، هفته 2 تا معمولا  ، شود داده شما به استروئیدی های قرص است ممکن

 

 است بزرگ شما های پولیپ

 ندادند جواب بینی اسپری و قطره

 زمان مدت و خود داروی از استفاده نحوه درباره عمومی پزشک توصیه به حتماا 

 .کنید توجه آن مصرف

 

 پولیپ برداشتن برای جراحی

 ممکن عمومی پزشک ، نشد یافت بهبود از ای نشانه هیچ هفته 01 حدود از بعد اگر

 .کند پیشنهاد را شما پولیپ برداشتن برای جراحی است

 

 اما ، کنند می مشاهده را بهبودی ، گیرند می قرار جراحی عمل تحت که افرادی اکثر

 .است معمول سال چند طی معمولا  ها پولیپ مجدد رشد

 

 مهم

 بینی اسپری از باشد لزم است ممکن ، ها پولیپ سریع بازگشت از جلوگیری برای

 .کنید استفاده استروئیدی
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 کند کمک بینی پولیپ به تواند می داروساز یک

 :کند توصیه را زیر موارد تواند می داروساز یک ، عمومی پزشک به مراجعه از پس

 

 ندارند عمومی پزشک نسخه به نیازی که بینی استروئیدی های اسپری

 شما بینی انسداد به کمک برای( بینی قطره یا نمک شستشوی نام به) نمک آب شستشوی

 دهید انجام را خود نمک آب شستشوی

 بینی پولیپ علت

 .شوند می بینی پولیپ باعث عواملی چه که نیست مشخص

 

 :مانند ، دهد افزایش را بینی پولیپ به ابتال خطر تواند می خاص موارد

 

 آسم

 آسپرین مصرف به بد واکنش

 .است نادر کودکان در بینی پولیپ

 

 تهیه و ترجمه:دکترحسین جدید

 / polyps-https://www.nhs.uk/conditions/nasalمنبع:
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