
 

 

تْتز است قطزُ چطوی تَسط فزد دیگزی در چطن ضوا  -6

 ریختِ ضَد.

در ٌّگام چکاًذى قطزُ چطوی ًثایذ ًَک قطزُ چکاى تا  -7

 سطح قزًیِ، هژُ ّا ٍ پلک تواس پیذا کٌذ.

 

س یک ًَع قطزُ استفادُ هی کٌیذ قطزُ در صَرتی کِ تیص ا -8

 دٍم حذاقل پٌج دقیقِ تؼذ اسقطزُ اٍل ریختِ ضَد. 

تؼذ اس چکاًذى قطزُ حذاقل یک دقیقِ چطن ّا را تثٌذیذ ٍ اس  -9

 پلک سدى ّای ضذیذ خَد داری کٌیذ.

 سزها یا گزهای َّا آسیثی تِ چطن ػول ضذُ ًوی رساًذ  -10

تِ هحط ایجاد درد چطن، قزهشی، حساسیت تِ ًَر، کاّص  -11

 دیذ ٍ تزضح چزک اس چطن فَراً تِ پشضک هزاجؼِ کٌیذ. 

 دیذ ضوا در چٌذ رٍس اٍل تؼذ اس جزاحی هوکي است کاهل -12

 ًثاضذ کِ احتواالً تِ ػلت ٍرم هَقتی قزًیِ یا تخیِ است.  

 

 

 تب خونریزی دهنده کنگو

تؼذ اس جزاحی در صَرتی کِ ضوارُ لٌش ضوا تز اساس دیذ   -13

دٍر تؼییي ضذُ تاضذ تزای هطالؼِ ًشدیک تِ ػیٌک هطالؼِ ًیاس 

 خَاّیذ داضت. 

 کذر کپسَل ػذسی هوکي است هاُ ّا یا سال ّا تؼذ اس ػول -14

ضذُ ٍ تاػـث کاّص تیٌایی ضَد کِ ایي هطکل تِ آساًی تا لیشر ٍ 

 تطَر سزپایی درهاى هی ضَد. 

تسیاری اس افزاد در هؼزض هطکالت چطوی ًظیز آب سیاُ ٍ  -15

جذا ضذى ضثکیِ ّستٌذ کِ ایي تیواری در افزادی کِ ػول چطن 

تذٍى ػالهت  اًجام دادُ اًذ ضایغ تز است ٍ چَى در هزاحل اٍلیِ

ستٌذ تایذ ّوِ افزاد در فَاصل هٌظن تَسط چطن پشضک هؼایٌِ ّ

 ضًَذ 

سزفِ کزدى، ػطسِ کزدى، تغییزًاگْاًی ٍظؼیت سز، تلٌذ اس -16

کزدى اجسام سٌگیي، خن ضذى ّای هکزر، تِ ّن فطزدى پلک 

ّفتِ، خَاتیذى  دٍّا، خن ضذى سز تا سیز کوز ٍ سجذُ ًوَدى تا 

 زّیشیذ تِ طزف ضکن ٍ یا چطن ػول ضذُ تپ

اس راًٌذگی ٍفؼالیت ّای ضذیذ تا سهاًیکِ پشضک اجاسُ ًذادُ  -17

تپزّیشیذ. 

 

راکت(آب هرواریذ)کاتا  

 سوپروایزر آموزشی / واحد بهبود کیفیت

 تهیه کننده:عصمت مختاری



 

 ؟آب هرواریذ)کاتاراکت(چیست

 

آب هزٍاریذ ػثارت است اس کذر ضذى ػذسی چطن کِ تصَرت 

طثیؼی ضفاف است، هاًٌذ پٌجزُ ای کِ تخارآب آى را تار کزدُ 

 تاضذ آب هزٍاریذ ًیش تاػث تاری دیذ هی ضَد. 

 گفت:ػقایذ غلطی درتارُ آب هزٍاریذ ٍجَد دارد اها تایذ 

 پزدُ ای تز رٍی چطن ًیست 

 یذ آتزاثز استفادُ تیص اس حذ اس چطن تَجَد ًوی 

 سزطاى ًیست 

 اس یک چطن تِ چطن دیگزی سزایت ًویکٌذ 

سثة کَری قاتل تزگطت ًوی ضَد  

 عالئن شایع آب هرواریذ :

 تار ضذى دیذ چطن تذٍى درد است 

 تغییزات هکزر ًوزُ چطن 

دٍر تیٌی در یک چطن 

 ِاحتیاج تِ ًَر تیطتز تزای هطالؼ 

کاّص دیذ در ضة 

َّا رًگ ضذى سرد یا ضذى هح 

 علل آب هرواریذ:

ضایغ تزیي ضکل آب هزٍاریذ ًاضی اس افشایص سي است سایز ػلل 

 هزٍاریذ ػثارتٌذ اس:آب 

 ساتقِ خاًَادگی اتتال تِ آب هزٍاریذ 

) هطکالت طثی هاًٌذ تیواری قٌذ )دیاتت 

 ظزتِ تِ چطن 

هصزف طَالًی دارٍ ّا هاًٌذ کَرتَى 

 قزار گزفتي طَالًی هذت ٍ تذٍى هحافظت در هقاتل ًَر

 آفتاب 

ساتقِ جزاحی چطن  

 چگونه آب هرواریذ تشخیص داده هیشود؟

یق تَسط چطن پشضک هی تَاًذ ٍسؼت آب هزٍاریذ ٍ هؼایٌِ دق

ّوچٌیي ّز گًَِ هطکل دیگزی کِ تاػث کاّص دیذ یا ًاراحتی 

 هی ضَد را هطخص کٌذ.

 ؟ آب هرواریذ چگونه درهاى هیشود

تٌْا راُ درهاى آب هزٍاریذ جزاحی است. ّیچگًَِ دارٍ، رٍش 

یزی اس تغذیِ یا ٍسایل ًَری ٍجَد ًذارد کِ تاػث درهاى یا جلَگ

 آب هزٍاریذ ضَد. 

 

 چه هوقع بایستی جراحی انجام شود؟

ٌّگاهی کِ آب هزٍاریذ تِ حذی تزسذ کِ تاػث کاّص دیذ ضَد ٍ 

 هاًغ اًجام فؼالیتْای رٍساًِ ضَد.

ٍقتی کِ آب هزٍاریذ ایجاد هی ضَد ػذسی چطن ظخین ٍکذر هی 

ضَد، ًَر ًوی تَاًذ اس آى تِ آساًی ػثَر کٌذ ٍ تِ ایي تزتیة تاػث 

 تاری دیذ هی ضَد. 

عذ از عول جراحی کاتاراکت)آب بهراقبت های 

 هرواریذ(:

دارٍ ّا را طثق دستَر پشضک هصزف کٌیذ ٍ اس استفادُ خَد  -1

 کٌیذ. سزاًِ خَد داری 

در ّز هزاجؼِ تِ پشضک دارٍ ّا را ّوزاُ داضتِ تاضیذ یا ًام  -2

 آًْا را تِ خاطز تسپاریذ. 

ّفتِ اس سجذُ کزدى در ٌّگام ًواس خَد داری کٌیذ ٍ  دٍتا  -3

 هْز را تا دستتاى تِ پیطاًی تگذاریذ. 

اس رساًذى آب تِ چطن)ضستطَ صَرت، استحوام، ٍظَ   -4

 اس ػول خَدداری ضَدساػت پس  48گزفتي( تا

شیَى ٍ فؼالیت ّای ػادی سًذگی کِ یهطالؼِ، تواضای تلَ -5

ّوزاُ تا فؼالیت ضذیذ جسواًی ًثاضذ تالهاًغ است. اًجام فؼالیت 

 ّای ضذیذ جسواًی تؼذ اس ػول خطزًاک هی تاضذ. 

 


