
 

 

 

 تب خونریزی دهنده کنگو

 نکات مهم درباره گل مژه چشم

گل هژُ چطن اغلة تذٍى درهاى ظزف چٌذ رٍس 

تزطزف هی ضَد. الثتِ هی تَاى تا کوپزس گزم 

رٍسی چْار هزتثِ تزای دُ تا پاًشدُ دقیقِ تْثَد آى 

را تسزیع کزد. ایي کار سثة کاّص درد ٍ سزیعتز 

هی ضَد. هعوَال سطح گل  گل هژُسز تاس کزدى 

هژُ چطن پس اس هذتی پارُ ضذُ چزک آى تخلیِ ٍ 

 سپس تزهین ٍ خَب هی ضَد. 

ّیچ گاُ گل هژُ چطن را فطار ًذّیذ ٍ تگذاریذ 

خَدش سزتاس کٌذ. اگز ضوا هکزرا دچار گل هژُ هی 

ضَیذ تْتز است اس پواد آًتی تیَتیک تزای 

 پیطگیزی اس عَد آى استفادُ کٌیذ. ّوچٌیي

ضستطَی هزتة لثِ پلک ّا تا ضاهپَ تچِ عَد آى 

ایی کِ در سطح داخلی  گل هژُرا کاّص هی دّذ. 

پلک ایداد هی ضَد هوکي است کاهال ًاس تیي رفتِ 

یا خَد تِ خَد سزتاس کٌٌذ ٍ گاّی السم هی ضَد کِ 

 آًْا را تاس ٍ تخلیِ کٌذ. چطن پشضک

 

 های مکررنکات مهم درباره شاالزیون

کٌذ. در هکزراً عَد هی ضاالسیَىدر تزخی اس افزاد 

 چطن پشضکایي حالت السم است فزد حتواً تَسط 

 ٍیشیت ضَد سیزا: 

 گاّی اٍقات تیواریْای خذی چطوی هثل

تِ صَرت ضاالسیًَْای هکزر  تَهَرّای پلک

کٌٌذ کِ تطخیص آًْا اس ضاالسیَى تظاّز هی

 آیذ. تزهی چطن پشضکهعوَلی فقط اس عْذُ 

 در تزخی اس هَارد تیواریْای دیگز چطوی

( یا هطکالت غذد تلفاریت) التْاب لثِ پلکهثل 

تزضح کٌٌذُ چزتی لثِ پلک )هیثَهیٌیت( تاعث 

ضَد. در ایي حالت ایداد ضاالسیًَْای هکزر هی

تِ  چطن پشضککٌتزل ایي تیواریْا تَسط 

 کٌذ. خلَگیزی اس عَد ضاالسیَى کوک هی

 

 

و شاالزیون گل مژه   
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 گل مژه

گل هژُ چطن یک عفًَت رایح چطوی است 

 غذُ یک چطن اس تز پاییي تخص یا ٍ پلک رٍی  کِ

 ٍ رسذ هی ًظز تِ هتَرم ٍ قزهش ٍ ضذُ ظاّز چزتی

 گل هژُ چطنهی ضَد.  افتادگی پلک تاعث گاُ

است اس  ضثیِ یک خَش چزکی است کِ هوکي

داخل یا خارج پلک رضذ کٌذ؛ گل هژُ هطکلی 

تزای دیذ ایداد ًوی کٌذ ٍ در ّز سٌی هوکي است 

 . تزٍس کٌذ ٍ هعوَال ظزف چٌذ رٍس خَب هی ضَد

( تِ صَرت یک تَدُ هتَرم ، styگل هژُ چطن )

حساس ٍ دردًاک ٍ قزهش رًگ در ًشدیکی لثِ پلک 

سِ کٌذ. ایي تَدُ در حقیقت یک آتتظاّز هی

یا  عفًَتکَچک تا سز سرد رًگ است کِ در اثز 

ّا یا غذد تزضح کٌٌذُ چزتی التْاب ریطِ هژُ

ضَد. اس خولِ عَاهل ایداد گل هژُ پلک ایداد هی

تاکتزی چزکی تِ ًام استافیلَکَک است ٍ تواس تا 

 ضَد.آى هیدستْای آلَدُ ًیش سثة سزایت 

 چشمهای گل مژه عالئم و نشانه

 ایداد یک تَدُ تزخستِ قزهش رًگ دردًاک

 در لثِ پلک 

 احساس سٌگیٌی ٍ درد پلک 

ٍ اضک ریشش سَسش ٍ خارش  

 ُگاّی خزٍج تزضحات چزکی اس گل هژ 

تاری دیذ) اس عَاهل هعوَل گل هژُ ًیست اها اگز 

طار رٍی قزًیِ تاعث گل هژُ ًسثتاً تشرگ تاضذ تا ف

 ضَد.( ٍ تاری دیذ هی آستیگواتیسن ایداد

 

 شاالزیون و تفاوت آن با گل مژه چشم

 ّای لثِ پلک یکی دیگز اس تَدُضاالسیَى

 است کِ در اتتذا تظاّزی ضثیِ گل هژُ 

تزخستگی کَچکی در لثِ پلک در  ارد. ضاالسیَىد

سیز پَست است کِ در اثز اًسذاد هدزای خزٍخی 

غذد تزضح کٌٌذُ چزتی پلک ٍ تدوع هَاد تزضح 

ضَد. ضاالسیَى هوکي است ضذُ در غذُ ایداد هی

قزهشی  در اتتذا هلتْة تاضذ ٍ تاعث ایداد درد ٍ

 گل هژُ چطنضَد کِ در ایي حالت ضثیِ  چطن

است. اها پس اس هذتی درد ٍ قزهشی فزٍکص 

هاًذ. کٌذ ٍ تَدُ هتَرهی در لثِ پلک تاقی هیهی

اًذاسُ ایي تزخستگی ثاتت ًیست ٍ هوکي است تِ 

اس  ضاالسیَىتذریح تشرگتز یا کَچکتز ضَد. هعوَال 

اتتذا فقط تِ صَرت یک تَدُ تزخستِ ظاّز 

 ضَد ٍ تا درد ٍ قزهشی ّوزاُ ًیست. هی

 


