طِ :ب ِ٘ ٟمب١٠ظ األٔف اٌجًّ١؟
ج .ال حْجذ هقاٗ٘ش أّ أبؼاد هثال٘ت ثابخت لألًف ،ألًِا حخخلف ػلٔ حضب الضي ّالجٌش ّالٌْع ًّْػ٘ت البششة،
موا أًِا حخخلف هي ّجَ إلٔ أخش  .ػوْها ٗبذّ األًف جو٘ال ّجزابا إرا ماى ٗخٌاصق هغ بق٘ت حضاسٗش الْجَ أّ
بوؼٌٔ أخش ٌٗاصب ّجَ صاحبَ  .بؼض الٌاس ال ٗؼجبِن شنل أًْفِن ،إرا مٌٌٖ هي ُؤالء ّحشؼشٗي أى اًفل ال
حل٘ق ػلٔ ّجِل فلؼلل حضخف٘ذٗي هي ػول٘ت حجو٘ل األًف.
ط :و١ف رؼشف أٔه عزغزف١ذ ِٓ ٘زٖ اٌؼٍّ١خ؟
ط .ػول٘ت حجو٘ل األًف ٗوني إجشائِا للزمْس ّاإلًاد فٖ إٔ صي أمثش هي  15ػاها.
 .1إرا مٌج حؼاًٖ هي إحذٓ الوشنالث اٙح٘ت فضْف حنْى هضخف٘ذا هي إجشاء الؼول٘ت:
 .2إرا ماى اًفل ٗبذّ امبش هوا ٌٗاصب ّجِل.
 .3إرا ماى ٌُاك اسحفاع أّ اًخفاض فٖ ػظوت األًف
 .4إرا ماى اًفل ٗبذّ ػشٗضا إرا ًظش إلَ٘ هي األهام.
 .5إرا ماى طشف اًفل هٌخفض ػي الوضخْٓ الطب٘ؼٖ.
 .6إرا ماى طشف اًفل مب٘ش أّ صو٘ل.
 .7إرا ماًج فخحاث اًفل ّاصؼت.
 .8إرا ماى األًف هائل إلٔ ًاح٘ت .
 .9إرا ماًج ٌُاك إصابت صابقت باألًف أثشث ػلٔ شنلَ ّحٌاصقَ.
 .10إرا ماى ٌُاك اًضذاد فٖ الخٌفش هي األًف.
طِ :برا ػٍ١ه ئْ رفؼً ئرا وٕذ رش٠ذ أْ رجش ٞػٍّ١خ رجّ ً١ف ٟاألٔف؟
طٗ .جب ػل٘ل أّال ػشض شنْاك ػلٔ اصخشاسٕ جشاحت الخجو٘ل الزٕ صْف ٗقْم بذّسٍ بفحص حالخل هي
الٌاح٘ت الخجو٘ل٘ت ّهي الٌاح٘ت الٌفض٘ت  .صْف ٗقْم الطب٘ب بفحص األجزاء الوخخلفت لألًف هثل الغضاسٗف،
الؼظام ،اٌجٍذ ،األغش١خ اٌّخبط١خ ٚاٌذبجض األٔف . ٟع١زُ رم ُ١١دجُ األٔف ٚشىٍٗ

ثبٌٕغجخ ٌجم١خ رعبس٠ظ

اٌٛجٗ .ع١م َٛطج١جه ثأخز صٛس فٛرٛغشاف١خ ٌه ِٓ اٌجبٔت  ِٓٚاألِبَ ٠ٚؼشظٙب ٌه ػٍ ٝاٌىّجٛ١رش صُ ٠ؼشض
ٌه رصٛسٖ ػٓ اٌّّىٓ رغ١١شٖ ف ٟاألٔف ٕ٠ٚبلش ِؼه ِذ ٜاٌزذغٓ ف ٟشىً ٚدجُ األٔف.
ط :و١ف رزُ ػٍّ١خ رجّ ً١األٔف؟
ط .رجش ٞػٍّ١خ رجّ ً١األٔف رذذ ِخذس وٍ ٟأِٛ ٚظؼّ٠ٚ ٟىٓ ئجشاء اٌؼٍّ١خ ثىبٍِٙب ِٓ خالي فزذبد األٔف
ثذ١ش ال ٠ظٙش ٌٙب أ ٞاصش فّ١ب ثؼذ  .ثؼط جشاد ٟاٌزجّ٠ ً١فعً ئجشاء اٌؼٍّ١خ ِٓ خالي ػًّ جشح ثبٌجٍذ
أعفً اٌذبجض األٔف ٟصُ سفغ اٌجٍذ اٌّغطٌٍ ٝغعبس٠ف اٌغفٍ ٝدٛي فزذبد األٔف د١ش ٠غ ًٙاٌزؼبًِ ِؼٙب،
ِضً
ع ٛاء ٘زٖ اٌطش٠مخ أ ٚرٍه فبْ جشاح اٌزجّّ٠ ً١ىٓ أصٕبء اٌؼٍّ١خ ػًّ اٌزغ١١ش اٌّطٍٛة ف ٟاألٔف :
 .1رصغ١ش دجُ األٔف.
 .2رمٍ ً١أ ٚص٠بدح اسرفبع ػظبَ األٔف )(Nasal hump

 .3رصغ١ش دجُ فزذبد األٔف.
 .4رصغ١ش طشف األٔف.
 .5سفغ أ ٚرٕضِ ً٠غز ٜٛطشف األٔف.
 .6ئصالح اػٛجبط اٌذبجض األٔف.ٟ
 .7ئصاٌخ أغذاد ِجش ٜاٌٛٙاء ثبألٔف.
ِٓ اجً أْ رزُ ٘زٖ اٌزغ١شاد ،ع١م َٛاٌجشاح ثؼًّ رؼذ٠الد ف ٟشىً ػظبَ األٔف ٚشىً غعبس٠ف األٔف ٚسثّب
ادزبط ٌٛظغ أجضاء ِٓ غعشٚف أ ٚػظبَ رإخز ِٓ ِىبْ أخش ثبٌجغُ ٚرٌه ف ٟدبٌخ اٌذبجخ ٌزذػ ُ١اسرفبع
٘عجخ األٔف أ ٚطشف األٔف ٚف٘ ٟزٖ اٌذبٌخ أ٠عب سثّب ٠غزؼ١ط اٌجشاح ثّٛاد أخش ٜصٕبػ١خ ِضً اٌجٛسرىظ
ثذال ِٓ ػًّ جشٚح ف ٟأِبوٓ أخش ِٓ ٜاٌجغُ.
طِ :ب ٘ ٟاإلػشاض اٌجبٔج١خ ٌّضً ٘زٖ اٌؼٍّ١بد ؟
ط ِٓ .اإلػشاض اٌشبئؼخ ثؼذ ػٍّ١خ رجّ ً١األٔف ٘ ٛاٌزٛسَ ٚثّب أْ األٔف ٠ىِ ْٛغط ٝثبٌجج١شح اٌخبصخ فبْ
اٌزٛسَ ٠ىٚ ْٛاظذب ثؼذ اٌؼٍّ١خ ف ٟثم١خ اٌٛجٗ ٚثبٌزاد دٛي اٌؼ٠ٚ ٓ١ٕ١ض٠ذ ٘زا اٌزٛسَ صبٔ َٛ٠ ٟاٌؼٍّ١خ ٌٚىٓ
٠جذأ ف ٟاالٔخفبض رذس٠ج١ب دز٠ ٝضٚي رّبِب خالي أعجٛع رمش٠جبٕ٘ .بن أ٠عب وذِبد رظٙش دٛي ِٕطمخ اٌؼٓ١
أعبث١غ آالَ ِضً ٘زٖ اٌؼٍّ١بد رى ْٛػبدح
.
ٚرجذأ ف ٟاٌضٚاي رذس٠ج١ب ثؼذ ػذح أ٠بَ ٚرضٚي رّبِب ف ٟخالي صالصخ
األٔف
.
ثغ١طخ ٌٚىٓ ٠ىٕ٘ ْٛبن ثؼط اٌع١ك فٚ ٟظغ جج١شح األٔف أٚ ٚظغ دش ٛداخً
طِ :ب ٘ ٛاٌٛظغ ثؼذ اٌؼٍّ١خ ؟
ط٠ .خشط اٌّش٠ط ثؼذ ػٍّ١خ رجّ ً١األٔف ِٓ غشفخ اٌؼٍّ١بد ٚػٍ ٝأفٗ جج١شح ثالعز١ى١خ صغ١شح ٚف ٟداخً
رمذ٠ش ٕ٠صخ
.
أفٗ دش ٛثغ١ط٠ .ى ْٛخشٚط اٌّش٠ط ِغبء ٔفظ  َٛ٠اٌؼٍّ١خ أ ٚصجبح صبٔ َٛ٠ ٟػٍ ٝألصٝ
اٌّش٠ط ثبْ ٕ٠بَ ػٍ ٝظٙشٖ ِغ سفغ ِغز ٜٛاٌشأط ٠ٚذزس ِٓ ػذَ إٌ َٛػٍٚ ٝج ٗٙدز ٝال ٠ذذس اػٛجبط
ف ٟاألٔف.
٠ضاي دش ٛاألٔف ثؼذ  َٛ٠أ .ٓ١ِٛ٠ ٚرزشن اٌجج١شح ػٍ ٝاألٔف دز ٝرٍزئُ اٌؼظبَ فٚ ٟظؼٙب اٌجذ٠ذٚرأخز فزشح
ِٓ أعجٛع ئٌ ٝػششح أ٠بَ .اٌغشص اٌّٛجٛدح داخً األٔف رزشن دز ٝرزثً أِب اٌغشص دٛي فزذبد األٔف– ف ٟدبي
رصغ١ش٘ب – فزٕضع ثؼذ خّغخ أ٠بَٕ٠ .صخ ثٛظغ ٔمط ٌألٔف لجً إٌٚ َٛثبعزؼّبي غغٛي لٌٍ ٞٛألٔف صالس
ِشاد ١ِٛ٠ب إلراثخ أ ٞرجٍطبد دِ٠ٛخ داخً األٔف ٔز١جخ اٌغٍِ١خ.
طِ :ز ٝرشؼش ثٕز١جخ اٌؼٍّ١خ؟
ط ِٓ .اٌطج١ؼ ٟأْ رىِ ْٛزشٛق ٌّؼشفخ ٚسؤ٠خ ٔز١جخ اٌزغ١١ش ف ٟاألٔف ّ٠ .ىٕه ٌّظ ٘زا اٌزغ١١ش ثؼذ أعبث١غ
لٍٍ١خ د١ش رالدظ اٌزأص١ش اٌجٌٍّ ً١ؼٍّ١خ ػٍ ٝأفه ِ .غ ِشٚس وً شٙش عٛف رالدظ رذغٓ أوضش فأوضش ثّٕ١ب
رٍزئُ األٔغجخ.
ػِّٛب ال رمٍك فغبٌج١خ اٌّشظ ٝاٌٍز٠ ٓ٠جش ْٚػٍّ١خ رجّ ً١األٔف ٠ى ْٛٔٛعؼذاء ثٕزبئجٙب ِٓٚ .ا٠جبث١بد ٘زٖ
اٌؼٍّ١خ ٘ ٛشؼٛسن ثبششالخ أوضش فٚ ٟجٙه ثبإلظبفخ ئٌ ٝص٠بدح اٌضمخ ثبٌٕفظ ٚػذَ االٔشغبي ِشح أخشٜ
ثبٌزفى١ش ف ٟػ١ت ِٛجٛد فٚ ٟجٙه  ِٓٚ .اٌّّ١ضاد أ٠عب أْ ٔز١جخ ػٍّ١خ رجّ ً١األٔف ٔز١جخ دائّخ ١ٌٚغذ
ِإلزخ.

