
 

 

 

 
 

 دانشگاه علوم پزشكی جهرم 

 بیمارستان استادمطهرى

 بخش جراحی چشم

 

  



 گلوكوم یا آب سیاه

  گلوكوم یا آب سیاه بیمارى است كه می تواند سبب آسیب عصب بینایی
  این بیمارى در آغاز هیچ علامتی ندارد ولی . و در نتیجه كورى شود

. كورى شود ٌنهایتا می تواند در طول چند سال سبب كاهش بینایی و
.درمان زودرس می تواند مانع پیشرفت بیمارى و كاهش دید بیمار گردد  

:علایم بیمارى   

تارى دید و دیدن هاله در اطراف اشیاء نورانی-   
مشكل در تمركز-   
مشكل در دید در نور كم-   
احساس درد و ناراحتی در اطراف چشم-   
سردرد-   
 
 

 

 درمان

بیمارى وجود ندارد و بایستی درمان براى درمان كامل یا قطعی در این 
 تمام عمر تداوم داشته باشد

درمان دارویی كه شامل داروهاى تزریقی یا قطره هاى پایین آورنده ى - 
.فشار داخل كره ى چشم است  

یدرمان جراح-   



مجراى بینی اشكی عفونت  

سه رخ می دهد  عفونت شایعی است كه اغلب در كودكان و زنان یا
دنبال انسداد مجراى بینی اشكی عفونت كیسه اشكی نیز معمولا به 

ایجاد می شود كه این عفونت اكثرا یكطرفه بوده و به دو صورت حاد یا 
.مزمن دیده می شود  

داكریوسیستورینوستومی نام عملی است كه جهت درمان انسداد مجراى 
.بینی اشكی انجام می گیرد  

 علایم وتظاهرات بالینی 

حاد با درد و تورم،حساسیت به لمس و قرمزى  عفونت كیسه ى اشكی
.ناحیه اشكی مشخص شده و چرك كاملا قابل مشاهده است  

در عفونت كیسه ى اشكی مزمن بیمار مدت زمان بیشترى درگیر این 
   مشكل است كه با اشك ریزى و ترشح همراه است و گاهی چرك از

.كیسه ى اشكی خارج می شود  

ندرما  

عفونت كیسه ى اشكی ابتدا با آنتی بیوتیك به صورت بالغین مبتلا به 
می شوند اما درمان قطعی با  كی یا تزریقی و با قطره درمانخورا

.جراحی صورت می گیرد  

 

 

 



DCR عملمراقبت هاى بعد از   

سعی كنید در شب اول بعد از عمل بصورت نیمه نشسته _ 
.بخوابید  

كنترل از بینی و یا در صورت وجود خونریزى شدید وغیر قابل _ 
.ترشح چرك یا التهاب در ناحیه عمل فورا به پزشك مراجعه كنید  

گذاشته )گاز باریكی(در صورتیكه پزشك درون بینی شما مش_ 
.باشد خودتان اقدام به خارج كردن آن نكنید  

)فین نكنید(هوا را با فشار داخل بینی خارج نكنید_   
داده شده، بطور كامل  دستورات دارویی كه توسط پزشك به شما_ 

.اجرا كنید  
روز بخیه كنار بینی توسط پزشك كشیده می ٥- ٧معمولا بعد از _ 

.شود  
از دستكارى بیمورد كه موجب عفونت ناحیه می شود پرهیز _ 

.كنید  
در صورتیكه پزشك لوله اى در داخل بینی شما گذاشته باشد _ 

عات مرتبی در مراج.اقدام به خارج كردن و یا دستكارى آن نكنید
كه به پزشك دارید وجود این لوله چك و معمولا بعد از شش ماه 

.توسط جراح خارج می شود  
در صورتیكه داروهایی مانند آسپرین،وارفارین و هپارین مصرف _ 

می كنید در مورد چگونگی مصرف آنها قبل و بعد از عمل جراحی 
.از پزشك خود سوال كنید  

.عاینه به پزشك مراجعه كنیددر نوبت هاى تعیین شده جهت م_   

 

 

 

 

 



 كاتاراكت یا ّآب مروارید

كاتاراكت به اختلالی گفته می شود كه طی آن عدسی چشم كدر شده و 
.بینایی فرد مختلل می شود  

م  علا

تارى دید بدون درد،دیدن نقاط نورانی،كاهش حساسیت به كنتراست، 
چشم،تیره گی كاهش دقت بینایی،نزدیك بینی،آستیگماتیسم،دوبینی یك 

 رنگها

 

 

 

 

 درمان

استفاده از دارو،قطره هاى چشمی،عینك-   
رژیم غذایی مناسب-   
درمان جراحی-   

 

 

 



 

 استرابسیم

نوعی اختلال چشمی است كه در آن چشم ها وضعیت ناهمگونی نسبت 
.به یكدیگر داشته و نگاه آنها به جهات مختلف است  

م  علا

 تنبلی چشم،دوبینی،عدم دید توسط یك چشم

 

 

 

 

 

 درمان

م ضمینه اى-  درمان علا  

روش هاى جراحی-   

 



 

 مراقبت هاى بعد از عمل جراحی

 انجام فعالیت 

از خوابیدن به سمت چشمی كه عمل شده و . سعی كنید به پشت بخوابید
. راه رفتن اشكالی ندارد. همچنین خوابیدن به روى شكم خوددارى كنید

اشیاى سنگین، تكان شدید و از انجام فعالیت هاى سخت و بلند كردن 
و زور زدن به هنگام اجابت مزاج جدا خوددارى  ،عطسه،سرفهناگهانی سر

در مورد نحوه انجام فعالیت هاى جنسی و زمان شروع آن پس از .نمایید
. عمل،با پزشك خود مشورت كنید  

 نماز خواندن 

بلامانع ،نماز خواندن بعد از عمل با تیمم و فقط بر روى سنگ
است،استفاده از خاك بدلیل ایجاد آلودگی و عفونت چشم براى تیمم 

خم كردن بیش از حد كمر  ممنوع می باشد لذا تا یك هفته . ممنوع است
و  از سجده كردن خوددارى كنید و مهر را با دست به پیشانی بگذارید

.نماز را در حالت نشسته بخوانید   

 

 
 تماشاى تلویزیون و مطالعه 

داشتن بینایی كافی، تماشاى تلویزیون و كار با كامپیوتر تا در صورت 
.،بلا مانع استجایی كه شما را خسته نكند  

 



  

 رژیم غذایی 

با خوردن میزان منا . پس از جراحی نیازى به تغییر رژیم غذایی نیست
بیمارانی كه به .سب سبزى، میوه و آب از ایجاد یبوست جلوگیرى كنید

حاظ قند خون، فشارخون ویا سایر بیماریها از توصیه پزشك دیگرى به ل
از همان رژیم غذایی خودشان ،درژیم غذایی خاصی استفاده می كنن

.استفاده كنند   

 
 توصیه هاى لازم

از مالیدن و فشار دادن چشم خوددارى كنید زیرا ممكن است در روند 
ترمیم طبیعی زخم، تداخل ایجاد كند و موجب سوزش و خارش چشم 

از بكار بردن مواد آرایشی در اطراف چشم خوددارى نمایید و زمان . شود
. شروع آن را از پزشك سوال كنید   

 شیلد چشمی یا محافظ  پلاستیكی چشم

روزانه آن را .قابل شستشو است یا محافظ پلاستیكی چشم شیلد چشمی
سه . با  آب وصابون شسته وپس از خشك كردن به روى چشم بگذارید

الی چهار هفته پس از عمل جراحی هنگام خواب روى چشم شما باشد و 
در طول روز از عینك آفتابی استفاده كنید تا چشم شما كمتر اذیت شود، 

.به نور خورشید حساس استزیرا چشم عمل شده نسبت   

اندازه كش شیلد را طورى تنظیم كنید تا فشارى روى سر و چشم وارد  
نشود، در ساعت هاى بیدارى می توانید بجاى قاب از عینك استفاده 

.كنید و در طول شب حتما از قاب محافظ استفاده كنید  



 

 عینك 

س از عمل در صورت موفقیت آمیز بودن عمل آب مروارید توام با لنز ،پ
جراحی احتیاج به عینك نزدیك جهت مطا لعه و كارهاى نزدیك است 

گاهی براى دید دور نیز نیاز به عینك . كه باید با پزشك مشورت شود
.می باشد  

 
 استحمام 

می توانید        زمان حمام كردن را حتما از پزشك خود سوال كنید، اما
مهم . از همان روز اول پس از عمل تمام بدن بجز سر و صورت را بشویید

این است كه آب به داخل چشم نپاشد و چشم ،سر وصورت در معرض 
بنا به نظر پزشك یك هفته الی ده روز پس از عمل  .ضربه قرار نگیرد

ز می توانید به طور كامل استحمام كنید البته توجه داشته باشید فقط ا
.شامپو بچه استفاده نمایید  

 

 به زمان ویزیت مجدد د قت نمایید

جهت مراجعات مجدد بعد از عمل، در تاریخ هاى تعیین شده توسط 
در اكثر موارد عمل جراحی آب مروارید .پزشك، حتما مراجعه نمایید



بدون بخیه انجام می شود اما گاهی یك یا چند بخیه زده می شود كه 
هفته بعد به صورت سرپایی و در حین معاینه برداشته در فاصله ى چند 

در صورت بروز مشكل با پزشك مربوطه یا شماره بیمارستان .می شود 
.چشم تماس حاصل كنید جراحی بخش  

 علایم ونشانه هاى غیرطبیعی

به طور كلی انتظار داریم كه تارى دید وناراحتی چشم در روز هاى پس 
در صورت بدتر شدن ویا مواجهه شدن  از عمل به سمت بهبودى باشد ولی

:با موارد زیر فورا به پزشك مراجعه نمایید  

كاهش بینایی،دوبینی، تارى دید و درهم دیدن اشیا -   

درد شدید چشم كه با مسكن بهبود  نیابد -   

و ترشح چركی ازآن چشمقرمزى و سوزش شدید -   

دیدن هاله در اطراف چراغها -   

جهات مختلف میدان بیناییحركت نقاط سیاه رنگ در  -   

 نحوه ى صحیح استفاده از قطره وپماد هاى چشمی

ابتدا دست هاى خود را خوب بشویید، سر خود را كمی به عقب خم 
پلك تحتانی خود را با انگشت اشاره پایین بكشید تا حفره ى كو .كنید

ازتماس نوك .در حفره ى ایجاد شده یك قطره بچكانید چكی ایجاد شود،
پس از چكاندن . دان به دست یا لبه ى پلك ها جلوگیرى كنیقطره چك

چشمانتان را بمدت دو یا سه دقیقه به آرامی بسته نگه دارید این ،قطره
بعدچند دقیقه .كارباعث جذب بهتر دارو و كاهش عوارض آن می گردد

.مجراى اشكی را فشار دهید تااز جذب سیستمیك دارو جلوگیرى شود  

املا بهم بزنید تا سطح دارو به كفایت برسدمحلول هاى شیرى را ك-   

براى اطمینان از استفاده ى صحیح دارو قبل از استفاده، برچسب روى - 
.دارو را قبل از استفاده بخوانید  

.در صورت تجویز پماد وقطره ابتدا قطره و سپس پماد را مصرف كنید-   



حمه ى در صورت استفاده از پماد یك سانتیمتر از آن رادر حفره ى ملت- 
. تحتانی بریزید  

اگر نیاز بود دو قطره ى متفاوت را در یك ساعت استفاده كنید ما بین - 
.آنها پنج دقیقه فاصله بگذارید  

قطره ها و سایر داروها را از همان روز ترخیص و در ساعات بیدارى 
استفاده كنید،نیاز به بیدار كردن بیمار در طول شب نیست مگر با دستور 

در صورت .از شدن قطره ها تا یك ماه قابل استعمال استپس از ب.پزشك
چند قطره كلرامفنیكل یا كلوبیوتیك چكانده و بدون ،ا بهمهچسبیدن پلك

.آن را پاك كنید به آرامی ترشحاتاستریل با گاز فشار به چشم  

 

 

 

 


