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  درمورد جراحی تخلیه چشمنکاتی

:   چشوی کِ هٌجزبِ تخلیِ چشن هی شًَذهشکالت

 درد٘ان ٚتذٖٚ دیذ ٘اضی اسٌّٛوْٛ ثا٘ٛیٝ ٚ یا ٌّٛوْٛ ٔشٔٗ، ػفٛ٘ت تسیارضذیذ، تذخیٕی وزٜ چطٓ ٚارتیت ٚ چطٓ

. تٝ د٘ثاَ ضزتٝ تسیار ضذیذ

 : جزاحی اًَاع

1  - Enucleation :ضٛد در ایٗ ػُٕ وُ وزٜ چطٓ ٔثتال تزداضتٝ ٔی .

 2 - Evisceration :ضٛد در ایٗ ػُٕ ٔحتٛیات داخُ وزٜ چطٓ ٔثتال تزداضتٝ ٔی . 

 : کِ ٌّگام هزاجعِ بیوار بِ بیوارستاى اًجام هی شَداقذاهاتی 

 ٌٗزفتٗ ٘ٛار لّة ٚ ا٘داْ ٔطاٚرٜ .  صٛرت خٛاٞذ ٌزفت ٚسٖ، فطار خٖٛ، درخٝ حزارت، ٘ثض ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ خٌٖٛزفت

 .لّة ٚ سایز ٔطاٚرٜ ٞا تٙا تٝ سٗ ٚ ضزایط تیٕار ا٘داْ ٔیطٛد

 تیٕار تایذ تذا٘ذ وٝ ایٗ .  ضزٚریست وٝ پّه تاالٚپاییٗ تیٕار پس اس ػُٕ تخّیٝ چطٓ تٝ ٞٓ دٚختٝ ضٛد ٌاٞی

.  ٞفتٝ پس اسػُٕ خزاحی تزداضتٝ خٛاٞذ ضذ3-2یه أز ٔٛلت است ٚ ایٗ تخیٝ ٞا ٔؼٕٛال 

:  جزاحی اس پساقذاهات 

 َػُٕ خزاحی تیٕار ٕٔىٗ است احساس درد ٚ٘ارحتی داضتٝ تاضذ وٝ تا دادٖ ٔسىٗ ٚ سایزتىٙیىٟای وٙتزَ تذ٘ثا  

 دا٘طٍاٜ ػّْٛ پشضىی ٚ خذٔات تٟذاضتی درٔا٘ی تٟزاٖ

   ٔذیزیت أٛر پزستاری–ٔؼاٚ٘ت درٔاٖ 

(ره)بیمارستان امام خمینی  
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.  درد اِتیاْ خٛاٞذ یافت

 ساػت تستٝ تٝ ٘ٛع ػُٕ ، پا٘سٕاٖ فطاری رٚی چطٓ تیٕار لزار 72 ساػت تا 48 اس ػُٕ خزاحی ٔؼٕٛال تزای پس 

ٔیٍیزد ٚ تٝ تیٕار تٛصیٝ ٔیطٛد وٝ ٔطّما تٝ پا٘سٕاٖ خٛد دست ٘ش٘ذ تا ایٗ پا٘سٕاٖ در رٚس ٔمزر ٚ در ٔزاخؼٝ 

.  تیٕار تٝ پشضه تزداضتٝ ضٛد

 ٗاست یه لطؼٝ ضفاف پالستیىی ٔٙفذدار در ٔحُ خزاحی لزار دادٜ ضٛد تا ٔحُ خزاحی تزای لزارٌیزی ٕٔى 

تٝ تیٕار آٔٛسش دادٜ ٔیطٛد وٝ . تیٕار ٔدثٛر ٘یست ایٗ لطؼٝ را اس ٔحُ خارج وٙذ. چطٓ ٔصٙٛػی آٔادٜ ضٛد 

 . در چطٓ تزیشد (وا٘فٛرٔز)لطزٜ ٚ پٕاد را اس طزیك سٛراخٟای رٚی ایٗ لطؼٝ پالستیىی 

 ٗسٛاالتی استیٕار در سٔیٙٝ دارٚٞائی وٝ ٔصزف ٔی ٕ٘ایٙذ ، ساتمٝ تستزی در تیٕارستاٖ یا سایز اػٕاَ ٕٞچٙی 

تذیٗ تزتیة تاریخچٝ وأّی اس تیٕار . خزاحی ٚ ساتمٝ آِزصی ، ٘ٛع رصیٓ غذایی ٚ ساتمٝ فأیّی تیٕاریٟا خٛاٞذ ضذ

.  پشضه لثُ اسخزاحی تٝ ٘تیدٝ الذأات فٛق ٘یاسٔٙذاست.  ٌزفتٝ ٔیطٛد

:  بیوار بعذ اس عول جزاحیپیگیزی

. (رٚس3-2) ساػت پس اس خزاحی خٛاٞذ تٛد72اِی48 ٔزاخؼٝاِٚیٗ

.  ٞفتٝ دْٚ ،ٔاٜ اَٚ، ٚٔاللاتٟای تؼذی تز اساس ٘ٛع خزاحی ٚ ٔطىالت تیٕار خٛاٞذ تٛد سپس

 : ٍ گذاشتي پوادقطزُ ریختي آهَسش 

 ٝ .  ٔی ضٛدوٝ در چٙذ ٞفتٝ ی اَٚ تؼذاسػُٕ داخُ حفزٜ ی چطٓ تزیش٘ذ دادٜ  تیٕار تؼذادی لطزٜ یا پٕادت

 .ٕٞیطٝ دست ٞای خٛد را لثُ ٚ تؼذاسریختٗ لطزٜ ٌٚذاضتٗ پٕادتطٛییذ

 اس لطزٜ ٞای چطٕی را لثُ اس استفادٜ تایذ تىاٖ دٞیذ تؼضی . 

 اس تٕاس ٘ٛن لطزٜ چىاٖ تا چطٓ خٛدداری وٙیذ .  

 ٗلطزٜ ٚپٕاد تا داضتٗ وا٘فٛرٔز ٔطىّی ٘ذارد ٚاسطزیك سٛراخٟایی وٝ در وا٘فٛرٔز تؼثیٝ ضذٜ تٝ ریخت  



3 
 

 .چطٓ ٚارد ٔی ضٛد

 ْدارٚٞای خٛد را در ٔاللاتٟای تؼذی تٝ درٔاٍ٘اٜ ٕٞزاٜ تیاٚریذ تٕا  . 

 ٝ .   تیٕار تٛصیٝ ٔی ضٛد تا دٚ ٞفتٝ اس رسیذٖ آب تٝ حفزٜ چطٓ خٛدداری وٙذ ت

 ٓلزٔشی، تٛرْ ٚ درد ٔیثاضذ : د وٝ ضأُی اِٚیٝ ٚ ٞطذار دٞٙذٜ ػفٛ٘ت تؼذ اس ػُٕ را تذاٖػالئ .

 8 -4 ٔزحّٝ تزای ساخت ٚ وارٌذاری پزٚتش تٝ ٔتخصص پزٚتش ٔزاخؼٝ وٙذ، لثُ اس ػُٕ ٚ 2 تایذ درتیٕار 

 .ٞفتٝ تؼذ اس ػُٕ 

 چطٓ دیٍز ضٕا ٘یاس تٝ ػیٙه دارد، در اِٚیٗ فزصت سؼی وٙیذ اس آٖ استفادٜ وٙیذاٌز . 

 : کِ هوکي است بزای بیوار هطزح شَدسَاالتی

  ؟ٔشایای ایٗ ػُٕ خزاحی چیست 

تٟثٛد ظاٞز ٚ سیثایی -  ٘ارحتی واٞص

 آیا خایٍشیٙی تزای ػُٕ خزاحی ٚخٛد دارد؟ 

.  تؼضی ٔٛارد یه ِٙش تٕاسی، سیثایی ظاٞز را تٟثٛد ٔی تخطذ أا لادر تٝ واٞص درد ٕ٘ی تاضذدر 

.  تشریك تؼضی دارٚٞا در ٔسیز ػصة ٘یش ٕٔىٗ است درد را تسىیٗ دٞذ

 آیا ایٗ خزاحی رٚی چطٓ دیٍز اثز دارد؟ 

أا در ٔٛاردی ػُٕ ٘ىزدٖ چطٓ ٔثتال ٔیتٛا٘ذ چطٓ ٔماتُ .  خیز،چطٓ دیٍز تحت تاثیز لزار ٕ٘ی ٌیزدغاِثا 

.  را تحت تاثیز لزاردٞذ

 ؟تؼذ اس ػُٕ خزاحی ٚ تزداضتٗ چطٓ ٔٗ چٝ ا٘تظاری اس ٚضؼیت خٛد تایذ داضتٝ تاضٓ 

  اتتذا ٚلتی پّىٟایتاٖ را تاس ٔی وٙٙذ یه تافت صٛرتی رً٘ ٔزطٛب وٝ در اصُ ّٔتحٕٝ است را در 
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.  ضىُ آٖ ضثیٝ تافت داخُ دٞاٖ است. ٔی تیٙیذ

  ؟ خزاحی لاتُ تزٌطت استیاػُٕ 

.  چطٓ ٚ ٔحتٛیات آٖ تخّیٝ ٔی ضٛد خزاحی لاتُ تزٌطت ٘یستسٔا٘یىٝ

 دیذ ٔٗ چٍٛ٘ٝ خٛاٞذ تٛد؟  

ضٕا ٕٔىٗ .  وزدٖ تا یه چطٓ تٝ خای دٚ چطٓ ، ٔیذاٖ تیٙایی را در حذٚد یه سْٛ واٞص ٔی دٞذٍ٘اٜ

 است تا ٔذتی تٝ خٛتی ٘تٛا٘یذ در 

  اس ػُٕ خزاحی، اضه اس چطٓ ٔٗ خاری ٔی ضٛد؟ آیاپس 

 ٔداری ٚ غذد اضىی در ایٗ خزاحی درٌیز ٕ٘ی ضٛ٘ذ در ٚالغ در ٔزاحُ اتتذایی تؼذ اس ػُٕ ٕٔىٗ تّٝ،

 .است اتٝ ظاٞز فشایص تِٛیذ اضه ٚخٛد داضتٝ تاضذ 

آیا چطٓ ٔصٙٛػی لادر تٝ حزوت است ؟   

 ، ػضالت در ایٗ خزاحی حفظ ٔی ضٛ٘ذ ٚ تٝ ایٕپّٙت ارتیت ٔتصُ ٔی ضٛ٘ذ ٚ چطٓ ٔصٙٛػی تا حذی تّٝ

. حزوت دارد أا دلیما ٔثُ چطٓ طثیؼی ٘یست

 ظاٞز پّىٟا تؼذ اس خزاحی تغییز ضىُ خٛاٞٙذ داد؟  آیا 

 تٛخٝ تٝ ٘ٛع ایٕپّٙت تىار رفتٝ ، تافت ٔٛخٛد در حفزٜ چطٓ در طَٛ سٔاٖ چزٚویذٜ ٚ خٕغ ٔیطٛد تذٖٚ

 ٔصٙٛػی تشرٌتز حزوت وٕتزی دارد ٚ تاػث چطٓ.  خٛاٞذ تٛد تشرٌتزٚ ٘یاس تٝ چطٓ ٔصٙٛػی تشري ٚ 

اٌز چٝ اغّة تیٕاراٖ اس ٘تایح سیثایی ػُٕ راضی ٞستٙذ ، در صذ وٕی اس ایٗ . افتادٌی پّه ٔی ضٛد

 . تیٕاراٖ  ٘یاس تٝ خزاحی سیثایی دار٘ذ

 


