
 

 
 

شتي ردماني استان  دااگشنه علىم زپضكي                                                                                                                   گيالن و خدمات بهدا

           رشت-امیرالمىمنیه)ع(ردماني  مركز آمىزشي                                    
 

 در زمان ترخیص  پیوند قرنیهبرگه آموزش به بیمار  
 

دستَرات دارٍیی اس رٍس بؼذ اس ػول ضزٍع هی ضَد حتوا بؼذ اس تزخیص اس بیوارستاى اس دارٍّای تجَیش  -1

 ضذُ در ساػت هقزر ٍ طبق دستَر پشضک استفادُ هی ضَد.

اس هحافظ چطن استفادُ ضَد. البتِ هی تَاى رٍسّا اس ػیٌک آفتابی یا هاُ بؼذ اس ػول بایذ  8تا  7حذاقل  -2

 ػیٌک هحافظ ٍ ضبْا اس هحافظ چطن استفادُ کزد. ) با ًظز پشضک هؼاج (

اجابت  ِّیچ گًَِ هحذٍدیت غذایی ٍجَد ًذارد . البتِ بْتز است تا یک هاُ بؼذ اس ػول اس غذاّای ک -3

 هشاج را تسْیل هیکٌٌذ استفادُ کزد.

کیلَگزم ٍ  6هاُ بؼذ اس ػول هذدجَ السم است اس فؼالیتْای سٌگیي ضاهل بلٌذ کزدى اجسام بیص اس  یک -4

 فؼالیتْای کِ ًیاس بِ فطار آٍردى دارد خَدداری کٌذ.

رٍس بؼذ اس ػول اس تواس آب با چطن جلَگیزی ضَد ٍلی ضستطَی  3-5حتی االهکاى بایذ حذاقل  -5

رٍس بایذ سؼی ضَد رکَع با هالیوت صَرت بگیزد بزای  11تا  اطزاف چطن بالهاًغ )اس جْت ٍضَ ( ٍ

 سجذُ هْز پیطاًی گذاضتِ ضَد.

 در صَرتی کِ اضکال خاصی ًباضذ پس اس یک ّفتِ حوام کزدى بالهاًغ است. -6

رٍسُ در صَرتی کِ دارٍی خَراکی تجَیش ًطذُ باضذ هٌؼی ًذارد ٍ در صَرت تجَیش دارٍی خَراکی بایذ  -7

 ضَد.با پشضک هطَرت 

تزضحات چطن در چٌذ رٍس اٍل بؼذ اس ػول سیاد است ، لذا السم است اطزاف پلک ّا با یک گاس تویش ٍ  -8

 ًزم پاک گزدد.

هاُ بؼذ اس ػول فاقذ حس هی باضذ ٍ هوکي است تواس اجسام خارجی با  9تا  6قزًیِ پیًَذ ضذُ حذاقل  -9

ت بَد کِ رٍی چطن فطار ًیایذ ٍ هزاقبآى حس ًطَد بٌابزایي ٌّگام تویش ًوَدى اطزاف پلک ّا بایذ 

 اجسام خارجی با قرنیه تماس حاصل نکنند.

قزهشی ٍ اضک ریشش ، کاّص دیذ ، درد ، احساس جسن خارجی ٍ حساسیت بِ ًَر ػالهتْای خطز  -11

ّستٌذ در صَرت بزٍس ایي ػالئن السم است در اسزع ٍقت بِ پشضک هؼالج ٍ در صَرت ػذم دستزسی بِ 

 هتخصص چطن هزاجؼِ ًوائیذ. پشضک هؼالج بِ 

ر دهنده جهت مراجعو بعدی  هب نىر تی و حساس  ي، ردد ، احساس جسم خارج  دی، کاهص د شزیو اکش ر یقرمز : عالیم هطدا

 

 

 

 ٍاحذ آهَسش بِ بیوار

 NE-ESh-17 :کد فرم


