
 ًواییس.

ّیچ گًَِ هٌع تغذیِ ای ٍجَز ًسارز؛ زرغَرت  -

زاضتي ًفد اس سثشیجات ٍ غذاّای فیثززار ٍ هایعات 

 استفازُ  کٌیس.

عالین ّطسار زٌّسُ جْت هزاجعِ تعسی:ذزٍج 

تزضحات چزکی ، ذًَزیشی ، تَرم چطن ، قزهشی هساٍم 

 چطن ، زرز     ٍ تة

 گیالن  
ی

 دانشگاه علوم پزشیک وخدمات بهداشتی درمان

)ع( رشت    ی المؤمنیر  امیر
ی

 مرکز آموزشی درمان

 ضربه به چشم.  

 )ترومای چشم( 

 ٍیضُ تیواراى ٍ ّوزاّاى                        

 ٍاحس آهَسش تِ تیوار     

 NE– PL– 14کس سٌس:  -89تاتستاى    

                

 ًطاًی :     هزکش آهَسضی زرهاًی اهیزالوؤهٌیي )ع( رضت 

22328233 -8تلفن :    

 منابع:

استزی. کلیات چطن پشضکی. هتزجویي  هینٌنا     -ٍٍگاى

فتحی کاسرًٍی، الْام فرارسازُ، غنسین نِ حسنٌنی،        

  7981اًتطارات ارجوٌس، چاج اٍل، 

ًػیزی ًازر ، غفَی سازُ الزى ، زرذطاى فز حجنت .    

تیواریْا ٍ اٍرصاًس ّای چطن)اغَل ، تطنرنینع ٍ       

 7987زرهاى(. اًتطارات ذسزٍی، چاج اٍل، 

پس اس عول جزاحی ًحَُ استزاحت ٍ قزار زازى            -

سز ذیلی هْن است تطَری کِ اگز زقی ًا رعایت            

ضَز زر هیشاى هؤف یت تعس اس عول تأحیز تسشایی           

 زارز.

هزاجعِ جْت ٍیشیت تعس اس عول زر تارید ّای             -

 تعییي ضسُ.

تعساز رٍسّای تعس اس عول را زقی ًا تراطز تسپاریس           -

 ٍ زر ّز هزاجعِ یازآٍری کٌیس.

زر ّز هزاجعِ زارٍّای ذَز را تِ ّوزاُ تیاٍریس ٍ            -

ًام آًْا را یاز تگیزیس؛ اس کٌسى تزچسة ذَززاری           

 کٌیس.

ساعات هػزف زارٍ را زقی ًا رعایت کٌیس. هعوَالً           -

زر فَاغل ذَاب السم ًیست قطزُ هػزف ضَز.           

الثتِ تٌا تِ ضزایط چطوی هوکي است فَاغل زر           

 سهاى ذَاب ّن رعایت ضَز.

تعس اس عول، یک پاًسواى یا ف ط هحافظ چطوی            -

 رٍی چطن گذاضتِ هی ضَز.

تا یک ّفتِ تعس اس عول، تِ ٌّگام ذَاتیسى، اس              -

 قزار گزفتي تِ سوت چطن عول ضسُ اجتٌاب کٌیس.

 اس هالص زازى چطن عول ضسُ اجتٌاب کٌیس. -

فعالیت ّای هعوَلی هاًٌس قسم سزى، تواضای            -

تلَیشیَى ٍ هطالعِ کززى اضکالی ًسارز؛ اس اًجام           

ٍرسش ّای سٌگیي ٍ تززاضتي اجسام سٌگیي           

تا هستی تعس اس عول ذَززاری        کیلَگزم  8)تیص اس   



 موارد صدمات چشمی  :

غسهات چطوی اغلة هٌجز تِ ًاتیٌایی زر تچِ ّا 

 ٍ تالغیي جَاى تِ ذػَظ زر هززاى هی ضَز.

ضایع تزیي هَارزی کِ تاعج غسهِ چطوی هنی    

ضًَس عثارتٌس اس غسهات ضغلی)هاًٌس هطناغنل      

ساذتواًی(، ٍرسش ّا)هاًٌس تَکس، تسکتنثنال(،      

ًشاع ٍ حولِ، حَازث ٍسایل هنَتنَری)هناًنٌنس       

ضکستگی ضیطِ جلَی اتَهثیل( ٍ اًنفنجنارّنا     

 )هاًٌس قطعات کَچک تزکص(

 انواع  آسیبهای ناشی از ضربات چشمی :

 ضایع تزیي آسیثْای چطوی عثارتٌس اس:

ؾزتات غیز ًافذ: تاعج کثَزی ٍ تَرم پلک ّنا     -

ّوزاُ تا ذًَزیشی تافت ًزم چطن هی ضَز. ایني     

تیواراى جْت جلَگیزی اس افشایص تَرم پلک ّنا  

 تایس اس هحکن فیي کززى ذَززاری کٌٌس.

ؾزتات ًافذ: ًاضی اس اضیای کَچک ، تاعج آسیة  

 تافتی زاذل چطوی هی ضَز.

پارگی چطن ّن تا ؾزتات ًافذ ٍ ّن ؾنزتنات     -

 غیزًافذ غَرت هی گیزز.

ّایفوا: تِ ذًَزیشی اتاق قساهی جطن هی گَیٌس کِ تِ          -

زًثال ؾزتِ تِ عٌثیِ ٍ اجسام هضگاًی چطن ایجاز هی           

ضَز. ایي حالت تا افشایص فطار زاذل چطن ّوزاُ             

 است.

آسیة  ٍ ؾزتِ تِ عٌثیِ: تیواراى تا حساسیت تِ ًَر ٍ            -

 هززهک تٌگ یا گطاز هزاجعِ هی کٌٌس.

فلج عٌثیِ ًاضی اس ؾزتِ: زر احز ؾزتات غیزًافذ رخ           -

 هی زّس ٍ تاعج هززهک گطاز ٍ حاتت هی گززز.  

آسیة اعػاب چطن: تا ؾزتات غیزًافذ تِ سز ٍ کزُ           -

چطن ایجاز هی ضَز کِ زر ایي حاالت ًیزٍ اس حسقِ             

چطن تِ عػة تیٌایی هٌت ل هی ضَز ٍ تاعج تَرم             

 تافت عػثی ٍ کاّص زیس هی گززز.

ضکستگی استرَاى کزُ چطن: اغلة تا ؾزتات            -

غیزًافذ رخ هی زّس ٍ تا تَرم رٍی غَرت ٍ حسقِ ٍ تی             

 حسی غَرت ّوزاُ هی تاضس.

 درمان:

ّسف اس زرهاى ّایفوا)ذًَزیشی اتاق قساهی چطن(          

پیطگیزی اس ذًَزیشی هجسز ٍ افشایص طَالًی هست          

فطار زاذل چطوی هی تاضس کِ زر هَارز ضسیس، تیوار           

زر تیوارستاى تستزی هی ضَز ٍ هحسٍزیت ًسثی            

فعالیت زارز. اس یک هحافظ چطوی استفازُ ضسُ ٍ اس           

قطزُ ّای کَرتَى جْت کاّص التْاب چطن استفازُ         

هی ضَز ٍ جْت جلَگیزی اس ذًَزیشی اس زارٍی              

آهیٌَکاپزٍئیک اسیس استفازُ هی ضَز .زر ایي تیواراى        

 هػزف آسپزیي هوٌَعیت زارز.

زر غَرت ضک یا تاییس آسیة تاس کزُ چطن ،            

تایس تالفاغلِ یک غفحِ هحافظ رٍی چطن           

آسیة زیسُ قزار زازُ ضَز ٍ هطاٍرُ چطن            

پشضکی اٍرصاًس اًجام هی ضَز. زارٍّای ؾس         

زرز ٍ ؾس تَْع تزای تْثَز حال تیوار ٍ               

جلَگیزی اس تَْع ٍ استفزاغ تایس تجَیش ضَز.          

ٍاکسیٌاسیَى کشاس تایس اًجام ضَز.زر غَرت        

پارگی توام ؾراهت کزُ چطن، سی تی اسکي          

تزای تطریع یا رز جسن ذارجی زاذل چطن         

 اًجام هی ضَز.

تِ هحؽ تاییس آسیة تاس کزُ چطن تَسط             

هترػع چطن، تزهین جزاحی زر حساقل سهاى        

 هوکي اًجام هی ضَز.

زر غَرتی کِ غسهِ تِ کزُ چطن غیزقاتل            

تزهین تاضس ٍ تیوار قازر تِ زرک ًَر ًثاضس             

ترلیِ اٍلیِ چطن )ذارج کززى کاهل کزُ چطن         

ٍ قسوتی اس عػة تیٌایی( غَرت هی گیزز کِ          

تایس جْت پیطگیزی اس التْاب چطن سالن زر          

 عزؼ زٍ ّفتِ غَرت گیزز.

 مراقبتهای پس از عمل جهت مراقبت در منسل :

اس پَضص پالستیکی )ضیلس( تِ هست یک            -

ّفتِ استفازُ ضَز کِ هی تَاى رٍسّا آى را             

 تززاضت ٍ                             

ضة ّا آى را رٍی چطن قزار گذاضت تا زر هَقع           

ذَاب اس اغاتت ؾزتِ یا هالص چطن جلَگیزی         

 ضَز.


