
 تًجُات:

عذم اعتفادُ خَدعزاًِ اس قطزُ ّا )تِ ٍیضُ کَرتَى -

ّا( چَى  تاعث تذتز ؽذى ٍ حتی عَراخ ؽذى کزُ 

 چؾن هی ؽَد.

ؽغتؾَی دعتْا قثل ٍ تعذ اس اعتفادُ اس قطزُ ّا ٍ  -

پوادّای چؾوی ٍ تِ طَر کلی رعایت تْذاؽت دعت 

سیزا تِ آعاًی  عفًَتْا اس طزیق دعتْا اس یک چؾن تِ 

 چؾن دیگز یا  تِ فزد دیگز هٌتقل  هی ؽَد.

اجتٌاب اس دعتکاری ٍ هالؼ چؾن ّا-  

دٍری اس هحیطْای ؽلَغ ٍ پزجوعیت جْت جلَگیزی  -

 اس اًتقال عفًَتْای احتوالی تِ دیگزاى

عذم اعتفادُ اس دعتوال پارچِ ای ٍ کاغذی رٍی -

 چؾوْا

هزاجعِ تِ پشؽک در صَرت افشایؼ درد ، تزؽح ٍ -

 تغییزات تیٌایی

 گیالن  
ی

 دانشگاه علوم پزشیک وخدمات بهداشتی درمان

)ع( رشت    ی المؤمنیر  امیر
ی

 مرکز آموزشی درمان

    . 

 عفًوتُای چشمی 

 )يیژٌ بیماران ي َمراَان(

    

ياحد آمًزش بٍ بیمار        

  NE-PL-06کد سند:  -8931

 ًؾاًی :     هزکش آهَسؽی درهاًی اهیزالوؤهٌیي )ع( رؽت 

22328233 -8تلفن :    

 مىابع:

 8181–چشم ي گًش —بريور سًدارث-

گایدالیه َای مراقبتُای پرستاری در بیماریُای -

 چشم ي گًش ي حلق ي بیىی

 درهاى :آًتی تیَتیکْای هَضعی ٍ عیغتویک 

 کراتیت: 

تِ التْاب الیِ عطحی چؾن) قزًیِ ( هی گَیٌذ کهِ    

 ّوزاُ تا درد ٍ اختالل دیذ هی تاؽذ.

علل: ٍیزٍط، تاکتزی ، قارچ ، کاّؼ خَى رعهاًهی    

تافتی، حغاعیت، کوثَد ٍیتاهیي آ ، کاّؼ حهظ    

قزًیِ، فقز غذایی، اؽکال در جزیاى اؽک ، ضزتِ ٍ   

قزارگزفتي قزًیِ در هعزض َّا ٍ عَاهل ههحهز ،     

ًاتَاًی پلک ّا در پَؽاًذى قزًیِ، اعتفادُ اس لهٌهش   

 تواعی ٍ جزاحی چؾن

     ًَع غیزعفًَی تزاثز جزاحت ٍ آعیة ًغهثهتها

خفیف چؾن هثل خزاؽیذگی تا ًهاخهي یها        

اعتفادُ طَالًی هذت اس لٌشّای چؾوی ، تواط 

تا ًَر ؽذیذ  خَرؽیذ ٍ ًَرجَؽکاری تزٍس هی 

 کٌذ.

عالئن: قزهشی چؾن، دردهتَعط تا ؽذیهذ چؾهن،      

اؽک ریشػ ، تزط اس ًَر ، کاّؼ ؽذیذ ، تزؽح ٍ   

 عذم تحول لٌش تِ صَرت حاد

درهاى : در ًَع عفًَی هعوَال ًیاس تِ آًتی تیَتیک ،  

درهاى ّای ضذ ٍیزٍط ٍ یا ضذ عفًَی کهٌهٌهذُ      

ّغت. قطزُ ّای اعتزٍئیذی)کَرتَى ّا( ًیهش تهِ        

صَرت کَتاُ هذت تزای کاّؼ التْاب ٍ ههحهذٍد     

 کزدى سخوْای قزًیِ اعتفادُ هی ؽًَذ.

 



                       به نام خدا                             

   مقدمٍ 

عفًَتْای ؽایع چؾوی ؽاهل: گل هضُ،             

 ؽاالسیَى، تلفاریت ٍ کًَضکتیَیت ٍ کزاتیت اعت.

عفًَت چزکی حاد ریؾِ هضُ ّا یا غذُ        گل مژٌ:   

ّای لثِ پلک اعت، پلک قزهش تَدُ تِ ّوزاُ             

 تجوع چز  تِ ؽکل آتغِ ًوایاى هی ؽَد.

دقیقِ ٍ    55درهاى ؽاهل : کوپزط گزم)تِ هذت        

اعتفادُ -رعایت تْذاؽت دعت  -تار در رٍس(    4-3

اس آًتی تیَتیکْای چؾوی ٍ هَضعی ٍ در صَرت          

 عذم درهاى  ایجاد تزػ ٍ تخلیِ آتغِ

 

 

 

تِ التْاب غیزعفًَی غذُ ّای پلک       شاالزیًن:  

 فَقاًی ٍ تحتاًی هی گَیٌذ .

تشریق کَرتَى در    -درهاى ؽاهل: کوپزط گزم     

 ضایعات کَچک ٍ یا جزاحی

 

 التْاب هشهي دٍ طزفِ در حاؽیِ پلکْاعت بلفاریت: 

عالئن: عَسػ چؾن ٍ یلک ّا، خارػ چؾن، قهزههشی    

 چؾن

        هعوَال در افزاد تا پَعت چزب دارای ؽهَرُ یها

 چؾن ّای خؾک هؾاّذُ هی گزدد.

هاعهاص ههحهل      -درهاى  ؽاهل: کوپزط گزم ٍ هزطَب 

پواد آًتهی  -ثاًیِ 55رٍیؼ هضُ ّا  در ّز پلک تِ هذت 

 رعایت تْذاؽت هضُ ّا ٍ پلک-تیَتیک

 

 

التْاب هلتحوِ چؾن اعت ٍ عالئن آى       کًوژکتیًیت:  

تاری -ؽاهل : احغاط ٍجَد جغن خارجی در چؾن         

 عَسػ ٍ خارػ ،فتَفَتی)تزط اس ًَر( هی تاؽذ.-دیذ

علت آى هی تَاًذ ٍیزٍط، تاکتزیزیال قارچ یا آلزصی           

 تاؽذ.

کًَضکتیَیت آلزصیک: ّز دٍ چؾن را درگیز کزدُ ٍ            

عثة خارػ ٍ قزهشی ّوزاُ تا اؽک ریشػ ٍ تَرم             

پلکْا هی ؽَد تیوار هوکي اعت  تِ دلیل حغاعیت            

 آتزیشػ تیٌی ّن داؽتِ اعت.

 

 

درهاى: کوپزط عزد ٍ اعتفادُ اس اؽک             

هصٌَعی در هَارد خفیف کوک کٌٌذُ اعت. در         

هَارد ؽذیذ تز اس دارٍّای ضذ التْاتی ٍ آًتی           

 ّیغتاهیي هوکي اعت اعتفادُ ؽَد.

کًَضکتیَیت ٍیزٍعی: هعوَال تا درگیزی یک         

چؾن ؽزٍع ؽذُ ٍ هوکي اعت در اداهِ چؾن          

دیگز را ًیش درگیز کٌذ. عالئن ؽاهل اؽک ریشػ         

 ؽذیذ، تزؽح آتکی ٍ قزهشی چؾن ّغتٌذ.

درهاى:ًَع ٍیزٍعی هاًٌذ عزهاخَردگی درهاى      

خاصی ًذارد ٍ هعوَال تزای آى دارٍی خاصی           

تجَیش ًوی ؽَد ٍلی عالئن تیواری را هی تَاى تا          

اعتفادُ اس کوپزط عزد ٍ اؽک هصٌَعی            

تخفیف داد در هَارد خیلی ؽذیذ ًیش هی تَاى اس          

قطزُ ّای اعتزٍئیذی)کَرتَى ّا( تزای کاّؼ       

 التْاب اعتفادُ کزد.

* کًَضکتیَیت ٍیزٍعی هعوَال ظزف عِ ّفتِ        

 تْثَد هی یاتذ.

کًَضکتیَیت هیکزٍتی: ّز دٍ چؾن را درگیز          

کزدُ ٍ عثة تزؽح غلیظ هی ؽَد کِ هوکي            

اعت تِ خصَؿ ٌّگام تیذارؽذى اس خَاب           

 عثة چغثیذى پلک ّا تِ ّن هی ؽَد.

عالئن دیگز عثارتٌذ اس: تَرم هلتحوِ، قزهشی ٍ         

 اؽک ریشػ

ایي ًَع اس کًَضکتیَیت هعوَال اتتذا یک چؾن          

را درگیز هی کٌذ ٍلی تِ عادگی تِ چؾن دیگز           

 هٌتقل هی ؽَد.


