عالئم هشدار
 از سرفه کردن  ،عطسه زدن  ،زور زدن و فین کرردن
بینی اجتناب و در صورت نیاز با دهان باز عطسه کنید.

 درد مختصر پس از عمل طبیعی است و با نظر پزشر
می توانید از مسکن خوراکی استفاده کنید.

 در صورت خارش و ترشح از چشم  ،جهت تمیز کردن

آن ضمن رعایت شستشوی دست و بسته بودن چشم

ها از پد استریل چشمی استفاده کنید.

 تا بهبودی دید بطور کامل از انجام رانندگی خرودداری
نمایید.

 برای نماز خواندن در روز عمل از سنگ جهت تریرمرم
استفاده کنید  ،از  42ساعت بعد از عمرل برا اجرازه
پزش

وضو گرفتن  ،رکوع و سجود انجام شود.

 در صورت حساس بودن چشم به نور از عین
استفاده شود.

آفتابری

 قطره ها و داروهای تجویز شده را طبق دستور استفاده

در صورت بروز عالئمی از قبیل درد شدید  ،تررشرح
فراوان  ،قرمزی شدید  ،خارش  ،کاهش دید پریرش

رونده  ،التهاب فراوان یا احساس وجود جسم خارجری

در چشم به مدت طوالنی به پزش

معالج اطالع داده و

به اورژانس بیمارستان مراجعه نمایید.

چشم چکار کنیم؟

برای پیشگیری از ناخن

توصیه می شود افرادی که در مناطق آفتابی زندگی مری
کنند از کاله لبه دار و عین

آفتابی استرفراده کرنرنرد.

همچنین باد شدید و گرد و خاک ممکن است با تحری
چشم در ایجاد ناخن
سوزش وتحری

مؤثر باشد .بعلت جلوگریرری از

چشم و قرمز شدن چشم ها توصیره

می شود این افراد دقت کنند که حتی االمکان آب وارد
چشمشان نشود.

آموزش به بیمار
ناخنک ()Pterygium

نمایید.

منبعaao.org(American Academy Ophthalmology ) :

تلفن:

051-36163

سایت بیمارستان:

www.ehbina.com

کانال تلگرام :

زمان مراجعه به پزش

:

بعد از عمل وترخیص از بیمارستان در زمان مررررر بره
پزش

معالج خود مراجعه کنید و نسخه داروها و بررگره

@ehbina

اینستاگرام :

ehbina
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خالصه پرونده را به همراه داشته باشید .

4

واحد آموزش
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مطالب پیش روی شما محتوی مطالب آموزشی برای
مراقبت از بیماریتان می باشد .امیدواریم با رعرایرت
نکات ذکر شده در آن سالمت خود را بازیابید .

ناخن
ی

عمل جراحی تحت بیحسی موضعی و یا با قطرة بیحسکننده
انجام می شود  ،این گونه بیحسی برای عمل کامالً کرفرایرت

کرده و عمل بدون درد خواهد بود.

توجهات قبل از عمل :

چیست؟


در صورت داشتن هرگونه بیماری خاص ،یا بارداری و



چند روز قبل و بعد از عمل از استفاده مواد آرایشی در

ضایعه مثلثی شکل است که از سرفریردی چشرم

(ملتحمه) روی قسمت رنگی چشم (قرنیه) کشیده میشود
و خوشخیم است .ناخن

معموالً ابتدا به صرورت یر

یا مصرف داروی خاص پزش

شود .گاهی اوقات ناخن



بالفاصله بعد ازعمل می توانید رژیم غذایی شروع کنید



پس از عمل به سمت پشت یا چشم مخالف عمل شده

بخوابید.

درمان:
اگر ناخن

کوچ

باشد و ظاهر ناخوشایندی نرداشرتره

باشد نیاز به درمان خاصی ندارد.ولی با تشخیص پزش

از یبوست  ،رژیم غذایی حاوی مرادیر کافی فیبر ماننرد
میوه وسبزیجات تازه و مایعات کافی مصرف نمایید.

مراقبتهای بعد ازعمل:

ریرزش مری

قرنیه میرسد و جلوی دید را میگیرد.

فشار خون) داشته اید را رعایت کنید .برای جلوگیرری

کامالً تمیز نمائید.

صورتی یا قرمز است .گاهی ملتهرب
رشد زیادی میکند و تا وسر

غذایی که به دلیل بیماری های زمینه ای (مثل دیابت و

عمل با شستشوی صورت و اطراف چشمها ،آنرهرا را

قرنیه چشم رشد میکند .به علت وجود رگرهرای زیراد
میشود و باعث سوزش و خارش و اش

محدودیتی در رژیم غذایی وجود ندارد  ،البته باید رژیم

اطراف چشمها و مژهها خودداری نموده و شب قبل از

سفیدی روی ملتحمه ایجاد میشود که به تدریج به سمت

معموالً رنگ ناخن

خود را مطلع کنید.

چه رژیم غذایی داشته باشیم؟



مراقبتهای بعد از عمل در منزل:

از مالش و خارش چشمها بمدت ی

کنید.

هفته خودداری

 بهتر است بعد از عمل استراحت نسبی داشته باشید
و از انجام فعالیتهای سنگین خودداری نمایید.

 معموال  24ساعت پس از عمل می توانید اسرتحمام

عمل جراحی توصیه می شود .

کنید و ترجیحا با شامپو بچه سرو صورت را شستشو

دهید.

 از مصرف لوازم و مرواد آرایرشی در اطرراف چرشم

حداقل تا ی
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هفته بپرهیزید.
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