
تا پٌثِ هایؼات تیزٍى ریختِ اس چؾن را پاک کٌیذ سیرزا   -

 تاػج ایجاد حغاعیت در اطزاف پلک هی گزدد.

قطزُ ّا را تز اعاط دعتَر رٍی آًْا ٍ در هَاقغ هقتضی -

 دٍر تیٌذاسیذ.

در صَرت هؾاّذُ تغییز رًگ یا رعَب قطزُ اس هصزف  -

 آى خَدداری گزدد.

دقیقِ صرثرز      5تیي ریختي قطزُ ّای هختلف حذاقل -

 کٌیذ تا احز السم را داؽتِ تاؽذ.

اگز السم اعت قطزُ ٍ پواد چؾن را تا ّن هصزف کٌیرذ   -

تْتز اعت اٍل قطزُ داخل چؾن   ریختِ ؽَد ٍ عرسرظ   

 پواد را داخل چؾن تگذاریذ.

هصزف قطزُ ّا چؾوی تز اعاط دعتَر پشؽک پظ اس   -

ػول السم اعت .اس هصزف یا قطغ خَدعزاًِ دارٍ جرذا       

 خَدداری کٌیذ.

عؼی کٌیذ قطزُ ّا را در سهاى تؼییي ؽذُ اعرتردرادُ      -

عاػت السم ًیغت ترزای     5-6کٌیذ. اها در فَاصل خَاب 

 چکاًذى قطزُ اس خَاب تیذار ؽَیذ)تا ًظز پشؽک هؼالج(.  

 ًؾاًی :                     ٍاحذ آهَسػ

 هزکش آهَسؽی درهاًی اهیزالوؤهٌیي )ع( رؽت      

      0038327- 8تلدي :                                 

 هٌاتغ:

 0208تزجوِ دکتز هیٌا فتحی، -استزی،کلیات چؾن پشؽکی-ٍٍگاى-

جزاحی تزًٍز عَدارث، چؾن ٍ گَػ، تزجوِ:  -پزعتاری داخلی-

 0208-دکتز سیٌت هحثی

 

 

 

 

 

 

 پیوند قرنیه
 )ٍیضُ هذدجَ(

 
 ٍاحذآهَسػ تِ تیوار

 97تاتغتاى 

  NE-PL-05کد سند: 

داوشگاي علىم پسشکی وخدمات 

 بهداشتی درماوی استان گیالن  

 مرکس آمىزشی درماوی امیرالمىمىیه )ع(

دعتْا را قثل اس چکاًذى قطزُ تا آب ٍ صاتَى -

 تؾَییذ.

در صَرت ًیاس اتتذا هضُ ٍ پلکْا را تا پٌثِ اس گَؽرِ  -

 داخلی چؾن تِ طزف گَؽِ خارجی تویش کٌیذ.

ٌّگام ریختي قطزُ عز را تِ ػقة خن کزدُ ٍ ترِ    -

عقف ًگاُ کٌیذ ٍ تِ آراهی پلک پاییي  را ترِ طرف     

پاییي کؾیذُ تا یک حدزُ ایجاد ؽَد ٍ عسظ یرک    

 قطزُ اس دارٍ در ایي حدزُ چکاًذُ ؽَد.

 

 

 

 

 

 

تؼذ اس چکاًذى قطزُ پلکْا  را حذٍد عی تا چْرل   -

حاًیِ تغتِ ًگِ داریذ ٍ آى را هالؼ ًذّیذ ٍ اس پلرک  

 سدى ؽذیذ خَدداری کٌیذ.

هَقغ چکاًذى قطزُ هزاقة تاؽیذ کِ قطزُ چکراى   -

 تا پلک یا چؾن تواط پیذا ًکٌذ.

درپَػ قطزُ چکاى را تالفاصلِ پظ اس هصرزف       -

 تثٌذیذ.



 هقذهِ:

پیًَذ قزًیِ ًَػی ػول جزاحی اعت کِ طی آى   

قغوت آعیة دیذُ قزًیِ ٍ یا کل قزًیِ تریرورار    

تزداؽتِ ؽذُ ٍ تا یک قزًیِ جذیرذ ٍ عرالرن        

 جایگشیي هی گزدد.

 

 هزاقثتْای پظ اس ػول:

تاری دیذ پظ اس ػول تِ تذریج ٍ تِ آّغتگری  -

 تْثَد هی یاتذ.

درد، حغاعیت ٍ اؽک ریشػ چؾن هؼرورَال     -

 رٍس تْثَد هی یاتذ. 4تا  3پظ اس 

در ایي ػول تافت دیزجَػ هی خَرد ٍ پظ اس --

جَػ خَردى ًیش ّزگش اعتحکام قزًیِ ػادی را   

ًذارد لذا تایذ تِ ؽرذت هرزاقرة هرزترِ ٍ            

 فؾارخارجی تاؽیذ.

قزًیِ پیًَذ ؽذُ تؼذ اس ػول تا چٌذیي هاُ فاقذ -

حظ هی تاؽذ ٍ هوکي اعت ترزخرَرد اجغرام      

تا آى احغاط ًؾَد تِ ّویي جْت تایذ تیوار هزاقة 

 چؾن جْت جلَگیزی  اس هزتِ تَد.

در ّدتِ ّای اٍل پظ اس ػول اس هحافظ پالعتیکی -

اعتدادُ کٌیذ)هحافظ قاتل ؽغتؾَ تا آب ٍ صاتَى 

 هی تاؽذ(.

در ّدتِ ّای اٍل پظ اس ػول اس سٍر سدى ، خرن      -

ؽذى، هالیذى ٍ خاراًذى چؾن ٍ تزداؽتي اؽریرای   

 عٌگیي خَدداری کٌیذ.

ًواسخَاًذى اس ّواى رٍس ػول تا تیورن)ترا ًرظرز        -

پشؽک هؼالج( تالهاًغ اعت ٍلی تا ٍقتی پرشؽرک      

دعتَر هی دّذ اس عجذُ کزدى خَدداری ؽرَد ٍ    

 هْز تا دعت تِ پیؾاًی ًشدیک گزدد.

سهاى اعتحوام را اس پشؽک خَد عَال کٌیذ اها اگز -

ػول تا ػارهِ ّوزاُ ًثاؽذ تؼذ اس رٍس پٌجرن هری     

تَاًیذ حوام کٌیذ ، در هَقغ ؽغتؾَی عز ٍ صَرت 

تایذ چؾوْا تغتِ تاؽذ ٍ کاهال هزاقة تاؽیذ آب ٍ   

 ؽاهسَ ٍارد چؾن ؽوا ًگزدد.

هغافزت تا َّاپیوا ٍ یا ّز ٍعیلِ دیگزی تالهاًرغ  -

 اعت .

در صَرتی کِ احغاط جغن خارجی در چؾرن      -

ّوزاُ تا قزهشی ٍ اؽک ریرشػ ؽرذیرذ،درد ٍ          

حغاعیت تِ ًَر ٍ یا فقط چؾن ؽوا قزهش ؽذ تایرذ  

 .عزیؼا تِ اٍرصاًظ چؾن هزاجؼِ کٌیذ

 

ایي ػالئن هْوتزیي ػالئن ؽل ٍ یا پارُ ؽذى تخیرِ  -

 ّا ّغتٌذ.

پظ اس هاّْا تا دٍعال کِ قزًیِ کاهل جَػ خرَرد  -

 تخیِ ّا تَعط پشؽک تزداؽتِ هی ؽَد .

 32-52ػالئن ّؾذار دٌّذُ پظ سدى پیًَذ کِ در -

درصذ هَارد ػول پیًَذ اتداق هی افتذ تایغتی فرَرا  

 درهاى گزدد ػثارتٌذ اس:

ًاراحتی ٍ درد پایذار در چؾن ، حغلغیت تِ ًَر ، -

 قزهشی ٍ اؽک ریشػ چؾن ، کاّؼ ٍ یا تاری دیذ 

پظ در صَرت ٍجَد ػالئن  تاال فَرا تِ پشؽک هؼالج 

 ٍ یا اٍرصاًظ چؾن هزاجؼِ کٌیذ.

طزس هصزف صحیح دارٍّا را اس پشؽک خَد عرَال  -

کٌیذ ، هصزف صحیح ٍ تِ هَقغ دارٍّا  پظ اس ػورل  

 در هیشاى هَفقیت تاحیز سیادی دارد.

در ٌّگام چکاًذى قطزُ ّا در چؾن ًکات سیرز را    -

 رػایت ًواییذ:

تْتز اعت قطزُ تَعط فزد دیگزی در چؾن ؽرورا   -

 چکاًذُ ؽَد.

 


