
بسمه تعالی

آواتًمی چشم

خاوم ها کبری حاتمی ي  مرجاوه سالمیان: تهیه کىىدگان 



(  آناتوهی چشن )ساختواى چشن انساى 

ٜ بس اكّی چـٓ آٖ اػت وٝ ٘ٛسٞبیی سا وٝ اص خبسد دسیبفت ٔی وٙذ طٛسی سٚی پشدٜ ؿجىیٝ ٔتٕشوض وٙذ وٝ تلٛیش دلی اص ؿیء ٔوٛسد ٘روش سٚی پوشد   و

ثٙوبثشایٗ ثوشای ٚا و     . ؿجىیٝ ایٗ تلبٚیش سا ثٝ كٛست پیبْ ٞبی علجی ثٝ ٔغض اسػبَ ٔی وٙذ ٚ ایٗ پیبْ ٞب دس ٔغض تفؼیش ٔوی ؿوٛ٘ذ  . ؿجىیٝ ایزبد ؿٛد

.دیذٖ، لجُ اص ٞشچیض الصْ اػت وٝ ٘ٛس ثٝ طٛس دلیك سٚی پشدٜ ؿجىیٝ ٔتٕشوض ؿٛد

٘ٛس اص ٔحیط خبسد ٚاسد لش٘یٝ ؿذٜ پغ اص عجٛس . دس لؼٕت رّٛی ایٗ وشٜ یه پٙزشٜ ؿفبف ثٝ ٘بْ لش٘یٝ ٚرٛد داسد. ػبختٕبٖ چـٓ ؿجیٝ یه وشٜ اػت

ثشای آ٘ىٝ اؿیبء ثٝ .عذػی ٘ٛس سا ثٝ كٛست دلیك سٚی ؿجىیٝ ٔتٕشوض ٔی وٙذ تب تلٛیش ٚا حی ثش سٚی ؿجىیٝ ایزبد ؿٛد. اص ٔشدٔه ثٝ عذػی ٔی سػذ

.كٛست دلیك ٚ ٚا   دیذٜ ؿٛ٘ذ الصْ اػت ٔؼیشی وٝ ٘ٛس دس چـٓ طی ٔی وٙذ ؿفبف ثبؿذ ٚ لش٘یٝ ٚ عذػی ٘ٛس سا دسػت سٚی ؿجىیٝ ٔتٕشوض وٙٙذ









پلک
ٓ    و پّوه ٞوب دس یمیموت    . لتی رؼٓ ٘ٛن تیضی ثٝ چـٓ ٔب ٘ضدیه ٔی ؿٛد ٔب ثی اختیبس پّوه ٞوب سا ٔوی ثٙوذی

ػبختٕبٖ ٞبی تٕبیض یبفتٝ ای اص رٙغ پٛػت ٚ عضالت صیش پٛػتی ٞؼتٙذ وٝ ٚظیفٝ ٔحبفرت اص چـٓ ٞب سا ثش 

خوٛد  . ٔظٜ ٞب ٔخُ یه كبفی اص ٚسٚد ٌشد ٚ غجبس ٚ رسات ٔختّف ثٝ داخُ چـٓ رٌّٛیشی ٔی وٙٙوذ . عٟذٜ داس٘ذ

: پّه ٞب دٚ ٚظیفٝ ٟٔٓ داس٘ذ

اَٚ آ٘ىٝ ٔخُ یه دیٛاس دفبعی رّٛی لؼٕت عٕذٜ ای اص وشٜ چـٓ سا ٔی ٌیش٘ذ ٚ اص وشٜ چـوٓ ٔحبفروت ٔوی    

حب٘یٝ یه ثبس ثبص ٚ ثؼتٝ ٔی ؿٛ٘ذ وٝ ایٗ أش ثٝ ؿؼتٝ ؿذٖ ٔیىوشٚة ٞوب ٚ    10تب  5وٙٙذ، دْٚ آ٘ىٝ پّه ٞب ٞش 

ثوٝ عوالٜٚ ثوبص ٚ ثؼوتٝ     . رسات خبسری اص ػط  چـٓ وٕه ٔی وٙٙذ ٚ دس یمیمت ػط  چـٓ سا ربسٚ ٔی وٙوذ 

.ؿذٖ پّه ٞب ثٝ تٛصیع یىٙٛاخت اؿه ثش سٚی وشٜ چـٓ وٕه ٔی وٙذ



هلتحوه
دس . ّٔتحٕٝ یه الیٝ ؿفبف ٔحبفظ اػت وٝ ػط  داخّی پّه ٞب ٚ سٚی ػفیذی وشٜ چـٓ سا ٔوی پٛؿوب٘ذ  

ایٗ سي ٞب ٚ ػَّٛ ٞبی دفوبعی توب   . ّٔتحٕٝ سي ٞبی خٛ٘ی ٚ ٌّجَٛ ٞبی ػفیذ ثٝ ٔمذاس صیبدی ٚرٛد داسد

ثوٝ عوالٜٚ   . یذ صیبدی اص ٚسٚد ٔیىشٚة ٞب ٚ عٛأُ ثیٕبسی صا ثٝ لؼٕت ٞبی عٕمی چـٓ رٌّٛیشی ٔی وٙذ

تشؿحبت ّٔتحٕٝ ػط  چـٓ سا ٘شْ ٚ ٔشطٛة ٍ٘ٝ ٔی داسد ٚ دس یمیمت ػط  چـٓ سا سٚغٙىبسی ٔی وٙوذ  

وٝ ایٗ أش ثبعج آػبٖ تش ؿذٖ یشوبت چـٓ دس رٟبت ٔختّف ٔی ؿٛد



قرنیه

لش٘یٝ لؼٕت ؿفبف رّٛی وشٜ چـٓ اػت وٝ اص پـت آٖ ػبختٕبٖ ٞوبی داخّوی توش ووشٜ     

لش٘یٝ چـٓ سا ٔی تٛاٖ ثٝ ؿیـٝ پٙزوشٜ تـوجیٝ   . چـٓ ٔخُ عٙجیٝ ٚ ٔشدٔه دیذٜ ٔی ؿٛد

ٕٞب٘طٛس وٝ اٌش ؿیـٝ پٙزشٜ وخیف ثبؿذ اؿیبء ثیشٖٚ تبس دیذٜ ٔی ؿٛ٘ذ، اٌش ثوش سٚی  . وشد

ثوٝ عوالٜٚ ٕٞوب٘طٛس    . لش٘یٝ وؼی ِىٝ یب وذٚستی ٚرٛد داؿتٝ ثبؿذ فشد اؿیبء سا تبس ٔی ثیٙذ

دس . وٝ اص پـت یه ؿیـٝ ٔٛرذاس یب ٔـزش اؿیبء ووذ ٚ وِٛوٝ ٚ ٘بكوبف دیوذٜ ٔوی ؿوٛ٘ذ      

.٘بكبف ٚ تبس دیذٜ ٔی ؿٛ٘ذ كٛستی وٝ ػط  لش٘یٝ ٘بٕٞٛاس ثبؿذ اؿیبء 



عنثیه و هردهک
سً٘ ایٗ ثخوؾ دس چـوٓ افوشاد ٔختّوف     . عٙجیٝ ثخؾ سٍ٘ی پـت لش٘یٝ اػت وٝ سً٘ چـٓ افشاد سا تعییٗ ٔی وٙذ

دس ٚػط عٙجیٝ ػٛساخی ثٝ ٘وبْ ٔشدٔوه ٚروٛد داسد    . ٔتفبٚت اػت ٚ اص آثی ٚ ػجض تب عؼّی ٚ لٟٜٛ ای تغییش ٔی وٙذ
وبس ٔشدٔه ٔخُ پشدٜ ای اػت وٝ پـت پٙزشٜ آٚیضاٖ ؿذٜ ٚ ٘وٛس  . وٝ ٔمذاس ٘ٛس ٚاسد ؿذٜ ثٝ چـٓ سا تٙریٓ ٔی وٙذ

ٕٞب٘طٛس وٝ ٚلتی ٘ٛس خبسد ؿذیذ ٚ صیبد ثبؿذ، پشدٜ سا ٔی ثٙذیٓ تب ٘ٛس وٕتوشی  . ٚسٚدی ثٝ اتبق سا وٓ ٚ صیبد ٔی وٙذ
ثٝ اتبق ٚاسد ؿٛد، ٚلتی چـٓ دس ٔحیط پش ٘ٛس لشاس ٔی ٌیشد ٔشدٔه تًٙ ٔی ؿٛد تب ٔمذاس ٘ٛس وٕتوشی ٚاسد چـوٓ   

ثٝ ٕٞیٗ كٛست ٚلتی چـٓ دس ٔحیط وٓ ٘ٛس لشاس ٔی ٌیشد ٔشدٔه ٌـبد ٔی ؿٛد تب ٘ٛس ثیـوتشی ٚاسد چـوٓ   . ؿٛد
.ؿٛد

اتاق قداهی
دس ایٗ فضب ٔبیعی ثٝ ٘بْ صالِیٝ رشیوبٖ داسد ووٝ ثوٝ    . اتبق لذأی فضبی وٛچىی اػت وٝ ثیٗ لش٘یٝ ٚ عٙجیٝ لشاس داسد

ٕٞب٘طٛس وٝ دس یه اػتخش ثشای پوبن ٔب٘وذٖ اػوتخش ٔشتجوب      . ؿؼتـٛ ٚ تغزیٝ ثبفت ٞبی داخُ چـٓ وٕه ٔی وٙذ
ٔمذاسی آة خبسد ٔی ؿٛد ٚ ثٝ ربی آٖ آة تلفیٝ ؿذٜ ٚاسد ٔی ؿٛد، دس چـٓ ٞٓ ٔشتجوب  ٔموذاسی اص ٔوبیع صالِیوٝ     

اٌش ثٝ ٞش دِیّی تعبدَ ثیٗ . خبسد ٔی ؿٛد ٚ ٔبیع صالِیٝ رذیذی وٝ دس چـٓ تِٛیذ ؿذٜ اػت ربیٍضیٗ آٖ ٔی ؿٛد
تِٛیذ ٚ خشٚد ایٗ ٔبیع ثٝ ٞٓ ثخٛسد ٔمذاس ٔبیع صالِیٝ دس چـٓ افضایؾ پیذا ٔی وٙذ ٚ فـبس داخُ وشٜ چـٓ اص یوذ  

ثبال سفتٗ فـوبس  (. ٔیّی ٔتش ریٜٛ اػت 21تب  10ٔمذاس طجیعی فـبس چـٓ دس افشاد ثبِغ ثیٗ . )طجیعی ثیـتش ٔی ؿٛد
.چـٓ ثٝ پشدٜ ؿجىیٝ ٚ علت ثیٙبیی آػیت ٔی ص٘ذ ٚ ثبعج ثیٕبسی آة ػیبٜ یب ٌّٛوْٛ ٔی ؿٛد



عدسی
عذػی یه ػبختٕبٖ ؿفبف دس پـت عٙجیٝ اػت ووٝ دس ٔتٕشووض ووشدٖ دلیوك پشتٛٞوبی ٘وٛس ثوش سٚی        

 خبٔت عذػی چـٓ دس ؿشایط ٔختّف تغییش ٔی وٙذ ٚ ثؼتٝ ثوٝ آ٘ىوٝ   . ؿجىیٝ ثٝ لش٘یٝ وٕه ٔی وٙذ

ثٙبثشایٗ فشد . ؿیء ٔٛسد ٘رش دس چٝ فبكّٝ ای اص فشد لشاس داؿتٝ ثبؿذ  خبٔت عذػی وٓ ٚ صیبد ٔی ؿٛد

ثوٝ طوٛس   ( ػب٘تی ٔتشی ٚ ٌبٞی ٘ضدیه تش 20اص ثی ٟ٘بیت تب یذٚد )ٔی تٛا٘ذ اؿیبء سا دس فٛاكُ ٔختّف 

ٞشچٝ ػٗ افشاد ثیـتش ٔی ؿٛد لذست تغییش ؿىُ عذػی وٕتش ٔی ؿٛد ثوٝ طوٛسی ووٝ دس    . ٚا   ثجیٙذ

ػبٍِی لذست تغییش ؿىُ عذػی آ٘مذس وٓ ٔی ؿٛد ووٝ اوخوش افوشاد ثوشای دیوذٖ اؿویبء        40یذٚد ػٗ 

ٝ  )٘ضدیه ٚ ا٘زبْ وبسٞبیی ٔخُ ٔطبِعٝ ٚ خیبطی ثٝ عیٙه وٕىی ثشای دیذ ٘ضدیه  ٘یوبص  ( عیٙوه ٔطبِعو

.ایٗ ٕٞبٖ یبِتی اػت وٝ ثٝ آٖ پیش چـٕی ٌفتٝ ٔی ؿٛد. پیذا ٔی وٙٙذ
ثب ٌزؿت ػٗ عالٜٚ ثش آ٘ىٝ لذست تغییش ؿىُ عذػی وٓ ٔی ؿٛد ٔیضاٖ ؿفبفیت عذػی ٞوٓ ووٓ ٔوی    

ایوٗ ووذٚست   . ٌبٞی وذٚست عذػی آ٘مذس صیبد ٔی ؿٛد وٝ ٔخُ پشدٜ ای دیذ فشد سا توبس ٔوی وٙوذ   . ؿٛد
عذػی سا اكطالیب  آة ٔشٚاسیذ یب وبتبساوت ٔی ٌٛیٙذ



زجاجیه
صربریوٝ اص  . صربریٝ ٔبیع طِٝ ٔب٘ٙذ ؿفبفی اػت وٝ داخُ وشٜ چـٓ سا پش ٔی وٙذ ٚ ثٝ آٖ ؿىُ ٔی دٞوذ 

ثب ٌزؿت ػٗ ػبختٕبٖ طِٝ ٔب٘ٙذ صربریٝ تغییش ٔوی وٙوذ ٚ   . پـت عذػی تب سٚی پشدٜ ؿجىیٝ ٚرٛد داسد
دس ایٗ یبَ ثعضوی لؼوٕت ٞوبی صربریوٝ ؿوفبفیت خوٛد سا اص       . دس ثعضی ربٞب یبِت آثىی پیذا ٔی وٙذ

دادٜ ٚ ػبیٝ ای سٚی پشدٜ ؿجىیٝ ٔی ا٘ذاص٘ذ وٝ فشد آٖ سا ثٝ كٛست ارؼبْ ؿٙبٚس وٛچىی ٔی ثیٙوذ   دػت
.ایٗ یبِت اكطالیب  ٍٔغ پشاٖ ٌفتٝ ٔی ؿٛد. وٝ ٔخُ ٍٔغ دس ٔیذاٖ ثیٙبیی ثبال ٚ پبییٗ ٔی سٚ٘ذ

شثکیه
پشتٛٞوبی  . اػت وٝ دس عمت وشٜ چـٓ لشاس داسد( ؿجیٝ فیّٓ عىبػی)ؿجىیٝ یه پشدٜ ٘بصن یؼبع ثٝ ٘ٛس 

٘ٛسی وٝ ثٝ ؿجىیٝ ثشخٛسد ٔی وٙٙذ ثٝ پیبْ ٞبی علجی تجذیُ ٔی ؿٛ٘ذ وٝ اص طشیك علت ثیٙبیی ثٝ ٔغض 
.ٔٙتمُ ٔی ؿٛ٘ذ ٚ دس ٔغض تفؼیش ٔی ؿٛ٘ذ

دس ؿجىیٝ ا٘ؼبٖ ا٘ٛاع ٔختّفی اص ػَّٛ ٞبی ٌیش٘ذٜ ٘ٛسی ٚرٛد داسد وٝ ٔیضاٖ یؼبػویت آٖ ٞوب ثوٝ ٘وٛس     
ٌیش٘ذٜ . ٌیش٘ذٜ ٞبی ٘ٛسی اػتٛا٘ٝ ای ثیـتش ثشای دیذ دس ٔحیط ٞبی تبسیه ثٝ وبس ٔی سٚ٘ذ. ٔتفبٚت اػت

تشتیت لشاس ٌیوشی ایوٗ ػوَّٛ ٞوب دس     . ٞبی ٔخشٚطی ثشای تـخیق سً٘ ٚ رضئیبت ظشیف تٕبیض یبفتٝ ا٘ذ
ثٙبثشایٗ . تعذاد ٌیش٘ذٜ ٞبی ٔخشٚطی ثیـتش اػت( ٔبوٛال)ؿجىیٝ طٛسی اػت وٝ دس ٘بییٝ ٔشوضی ؿجىیٝ 

ٚلتی فشدی ثٝ كٛست ٔؼتمیٓ ثٝ ؿیئی ٍ٘بٜ ٔی وٙذ تلٛیش آٖ ؿیء ٔؼتمیٕب  سٚی ٔبوٛال دس روبیی ٔوی   
.افتذ وٝ تعذاد ػَّٛ ٞبی ٔخشٚطی ثیـتش اػت ٚ دس ٘تیزٝ ؿیء ثب ٚ ٛح ثیـتشی ٔـبٞذٜ ٔی ؿٛد



هشیویه
ایٗ پشدٜ تعذاد صیبدی سي ٞوبی  . ٔـیٕیٝ پشدٜ ٘بصن ػیبٜ سٍ٘ی اػت وٝ دٚس ؿجىیٝ سا ایبطٝ وشدٜ اػت

ثٝ عالٜٚ ػَّٛ ٞبی ایٗ الیٝ یبٚی تعذاد . خٛ٘ی داسد وٝ ٔٛاد غزایی سا ثٝ ثخؾ ٞبیی اص ؿجىیٝ ٔی سػب٘ذ

ٚرٛد سً٘ ػیبٜ ٔوب٘ع  . صیبدی سً٘ دا٘ٝ ػیبٜ ٔال٘یٗ اػت وٝ سً٘ ػیبٞی ثٝ ایٗ ثخؾ اص چـٓ ٔی دٞذ

.اص ا٘عىبع ٘ٛسٞبی ا بفی دس داخُ وشٜ چـٓ ٔی ؿٛد ٚ ثٝ تـىیُ تلٛیش ٚا حتش وٕه ٔی وٙذ

صلثیه
كّجیٝ ثخؾ ػفیذ سً٘ ٘ؼجتب  ٔحىٕی اػت وٝ دٚستب دٚس وشٜ چـوٓ ثوٝ روض لش٘یوٝ سا ٔوی پٛؿوب٘ذ ٚ اص       

ایٗ ثخؾ اص چـوٓ احوش ٔؼوتمیٕی دس فشایٙوذ ثیٙوبیی      . ػبختٕبٖ ٞبی داخُ وشٜ چـٓ ٔحبفرت ٔی وٙذ

.٘ذاسد ٚ دس ٚالع ٔخُ یه اػىّت خبسری اص وشٜ چـٓ ٔحبفرت ٔی وٙذ



عصة تینایی

علت ثیٙبیی وٝ ساثط وشٜ چـٓ ٚ ٔغض ٔی ثبؿوذ اص عموت ووشٜ چـوٓ خوبسد ٔوی ؿوٛد ٚ اص طشیوك         

ایٗ علت پیبْ ٞبی ثیٙبیی سا ثٝ ٔغض اسػبَ . ػٛساخی دس اػتخٛاٖ پشٚا٘ٝ ای رٕزٕٝ ثٝ ٔغض ٔی سػذ

.ٔی وٙذ ٚ ایٗ پیبْ ٞب دس ٔغض تفؼیش ٔی ؿٛ٘ذ

عضالت چشن

ثشای آ٘ىٝ ٔب ثتٛا٘یٓ اؿیبء سا دس رٟبت ٔختّف ثجیٙیٓ الصْ اػت ثتٛا٘یٓ چـٓ سا دس رٟوبت ٔختّوف   

عضّٝ وٛچه ووٝ ثوٝ    6یشوبت وشٜ چـٓ دس ٞش چـٓ ثٝ ٚػیّٝ . ثبال، پبییٗ، چپ ٚ ساػت ثچشخب٘یٓ

ثیٕبسی ایٗ عضالت ٚ یب عذْ ٕٞبٍٞٙی آٖ ٞب ٔی تٛا٘ذ . اطشاف وشٜ چـٓ ٔی چؼجذ وٙتشَ ٔی ؿٛد

.ثٝ ا٘حشاف چـٓ یب ِٛچی ٔٙزش ؿٛد

 



بیماری های چشم



گلوكوم یا آب سیاه

ُ پیـٍیشی وٛسی عّت دٚٔیٗ (ػیبٜ آة) ٌّٛوْٛ ثیٕبسی ُ پیـٍیشی وٛسی عّت اِٚیٗ ٚ د٘یب دس لبث  ایٗ ثشٚص ایتٕبَ .آٔشیىبػت دس لبث

ٝ طٛسی ٔی ؿٛد ثیـتش ػٗ افضایؾ ثب ثیٕبسی  ػبٍِی 80 اص ثعذ ٔمذاس ایٗ .ٔی وٙذ ٌشفتبس سا افشاد دسكذ 2 تب 1 ػبَ، 40 ثبالی ػٙیٗ دس وٝ ث

ٓ تشیٗ .ٔی یبثذ افضایؾ دسكذ 10 اص ثیؾ ثٝ  ٌّٛوْٛ ثشٚص دس ٘یض لش٘یٝ ػبختٕبٖ ٘ٛع ٚ ٘ظاد اسث، لجیُ اص دیٍش عٛأُ ِٚی اػت ػٗ عبُٔ، ٟٔ

 .داس٘ذ ٘مؾ

 حاد ًَع در .داسد ٔضٔٗ ٚ یبد ؿىُ دٚ ثیٕبسی .ؿٛد وٛسی ٟ٘بیت دس ٚ ثیٙبیی علت آػیت ثبعج ٔی تٛا٘ذ ِٚی ٘ذاسد عالٔتی اثتذا ثیٕبسی

ِ ّاي با فزد (سياُ آب) گلَکَم  ًَع در ٍ هي کٌذ هزاجعِ پششك بِ چشن قزهشي ٍ استفزاغ ٍ تَْع سزدرد، هثل ًاگْاًي ًشاً

 .هيكٌذ هزاجعِ هتخصص بِ اشكال شذُ، دچار ديذش کِ هزاحلي در بيوار ٍ پيشزفت بي سزٍصذا گلَکَم هشهي،

ٖ پزیش ٔعبیٙٝ ثب فمط ٌّٛوْٛ تـخیق  دس اٌش .وٙٙذ ٔشارعٝ چـٓ ٔتخلق ثٝ ػبَ ٞش اػت الصْ ػبَ 40 ثبالی افشاد ٕٞٝ پغ اػت أىب

  .اػت ثیـتش ثشاثش 9 ٘ضدیه آٖ اعضبی دیٍش اثتالی ایتٕبَ ثبؿذ، ػیبٜ آة ثیٕبسی ثٝ ٔجتال فشد یه خب٘ٛادٜ ای

ٝ داسیٓ ػبِٓ سا ثبلیٕب٘ذٜ ثیٙبیی علت وٝ اػت آٖ دسٔبٖ اص ٞذف  ثٝ دٚسٜ ای عٕش آخش تب ثبیذ ثیٕبساٖ ٕٞٝ .ؿٛیٓ ٔجتال فشد وٛسی ٔب٘ع تب ٍ٘

.وٙٙذ ٔشارعٝ پضؿه



كاتاراكت یا آب هروارید

ٖ ٞب ثٝ كٛست طجیعی ؿفبف اػت ِٚی ثب ثبالسفتٗ ػٗ تغییشاتی دس آٖ ایزبد ٚ عذػی چـٓ تبس ٔوی ؿوٛد   . عذػی چـٓ ٕٞٝ ا٘ؼب

ٝ طٛس ط٘تیىوی اص ٕٞوبٖ ثوذٚ تِٛوذ دچوبس ایوٗ ٔـوىُ ٞؼوتٙذ         .آة ٔشٚاسیذ ثیؾ اص ٞش چیض ٚاثؼتٝ ثٝ ػٗ اػت أب ثشخی افشاد ث

عٛأُ دسٚ٘ی ٚ ثیشٚ٘ی ٔب٘ٙذ ثیٕبسی ٞبی ٞٛسٔٛ٘ی اص لجیُ دیبثت، اػوتفبدٜ طوٛال٘ی ٔوذت اص وٛستیىٛاػوتشٚییذٞب، لشاسٌوشفتٗ دس      

ٝ ٞبی ٔختّف ٚ ٓ تشیٗ عّت ٞب، ػٗ ٚ پشتٛٞبی ویٟب٘ی ٞؼتٙذ... ٔعشم اؿع ُ ا٘ذ أب ٟٔ ثیٕبسی ثب وبٞؾ دیذ، . ٘یض دس ثشٚص آٖ دخی

تـخیق لطعی ثٝ عٟذٜ پضؿه اػت ٚ ثب ٔعبیٙٝ ا٘زبْ ٔی ؿٛد ٚ دسٔوبٖ ایوٗ   . خٛد سا ٘ـبٖ ٔی دٞذ... یؼبػیت ثٝ ٘ٛس، دٚثیٙی ٚ

عذسي بيواار باا دسات اُ    . اهزٍسُ جزاحي آب هزٍاريذ تقزيبا يكي اس راحت تزيي جزاحي ّاست. ثیٕبسی رشایی اػت

اٍلتزاسًَذ خزد ٍ شستشَ دادُ هي  شَد ٍ بعذ اس خزٍج بقاياي عذسي خزد شذُ، لٌش هصٌَعي ٍ هٌاسبي باِ جااي   

.با ايي کار بيوار کاهال درهاى ٍ هشكل بيٌايي حل هي شَد. عذسي قبلي هي گذارًذ



كونژانکتیویت یا التهاب هلتحوه

 احش دس ٔعٕٛال چـٓ لشٔضی .اػت تشؿحبت ٕٞشاٜ چـٓ ٘بٌٟب٘ی لشٔضی ّٔتحٕٝ، اِتٟبة ٕٞبٖ یب وٛ٘ظا٘ىتیٛیت

  ایٗ .ٔی وٙذ ایزبد اِتٟبة چـٓ دس ٚ ٔی ؿٛد فشد ػشٔبخٛسدٌی ثٝ ٔٙزش وٝ اػت ثبوتشیبیی ٚ ٚیشٚػی عفٛ٘ت ٞبی

  ِٚی اػت ّٔتحٕٝ لشٔضی اكّی، عالٔت .ٔی وٙذ ػشایت دیٍش چـٓ ثٝ چـٓ یه اص ٚ دیٍش فشد ثٝ فشدی اص ثیٕبسی

 ٚ ٕ٘ی ص٘ذ ثیٕبس چـٓ ثٝ آػیجی ٔعٕٛال ٚ اػت ؿبیع ثؼیبس ثیٕبسی ایٗ .ٔی ؿٛد دیذٜ ٘یض دیذ وبٞؾ ٚ عفٛ٘ی تشؿ 

ٝ خٛد یتی  یِٛٝ ٚ وٙذ ارتٙبة دیٍشاٖ ثب دادٖ دػت اص ثبیذ ثیٕبس .اػت ٔؼشی ؿذت ثٝ ِٚی ٔی یبثذ ثٟجٛد خٛدث

  ثب ٔعٕٛال دسٔبٖ .وٙذ ٔشارعٝ پضؿه ثٝ اػت الصْ یتٕب ؿٛد، دیذٜ تشؿحبت فشدی اٌشدس .ثبؿذ داؿتٝ ؿخلی

.ؿٛ٘ذ ؿؼتٝ ثچٝ ؿبٔپٛ ٔخُ  عیف ؿبٔپٛی ثب تشؿحبت ٔی ؿٛد تٛكیٝ ٚ اػت آ٘تی ثیٛتیه



كراتوكونوس یا قوز قرنیه

  ٚ ِٙض ثب ٚ ٔی ؿٛد ٔتٛلف ػبٍِی 25-26 ػٙیٗ دس ٌبٞی .ٔی ؿٛد ٘بصن لش٘یٝ لش٘یٝ، لٛص یب «وشاتٛوٛ٘ٛع» دس

 پیٛ٘ذ اػت ٕٔىٗ ٟ٘بیت دس ٚ ٔی یبثذ  شٚست رشایی پیـشفتٝ، ٔشیّٝ دس ِٚی وشد اكالح سا آٖ ٔی تٛاٖ عیٙه

.اػت دسٔبٖ لبثُ ٚ ٕ٘ی ؿٛد ٘بثیٙبیی ثٝ ٔٙزش ثیٕبسی خٛؿجختب٘ٝ .ثبؿذ ٘یبص لش٘یٝ



چىد وکته طالیی در مًرد وگهداری ابسار جراحی



.  آؿٙبیی ثب ٔٛاد ٚ خلٛكیبت آٟ٘ب ٚ چٍٍٛ٘ی ٍٟ٘ذاسی ٚ وبسثشد ٚ آٔبدٜ ػبصی اثضاسٞبی رشایی دس افضایؾ عٕش ٔفیذ آٟ٘ب ثؼیبس ٔٛحش اػت

.دس ایٗ ٔمبِٝ  ٕٗ ٔشٚس تعبسیف تٕیضوشدٖ ٚ ذعفٛ٘ی ٚاػتشیُ اثضاسثٝ ٘ىبت  شٚسی ٚ ٟٔٓ دس ایٗ خلٛف اؿبسٜ ٔی ؿٛد

تويشکزدى( ۱

ضذعفًَي( ۲

 (ثب اػتفبدٜ یب ثذٖٚ اػتفبدٜ اص فشٔبِٛییذ)ثخبس ثب دسرٝ یشاست پبییٗ ( اِف

 رٛؿب٘یذٖ ٚ ( ة

 .سٚؿٟبی ؿیٕیبیی( د

ٓ ٞبی ص٘ذٜ اص رّٕٝ ٚیشٚع ٞب ٚ اػپٛسٞب اص ثیٗ ٔی سٚد: استزيل کزدى( ۳  .طی ایٗ عُٕ وّیٝ ٔیىشٚ اسٌب٘یؼ



 وکات ضريری جهت تمیس کردن ي ضدعفًوی کردن ابسار

 ْاػت ٚػبیُ پغ اص اػتفبدٜ دس اػشع ٚلت تٕیض ٚ  ذعفٛ٘ی ؿٛدالص .

 ٜٞبی ٕ٘ه فیضیِٛٛطی فشٚ ثشد َ ؿٛدپغ ٔب٘ذٜ ٞب ٘جبیذ سٚی ٚػبیُ ثبلی ثٕب٘ذ تب خـه ؿٛد اثضاس ٞشٌض ٘جبیذ دس ٔحّٛ

 اص ؿؼتـٛ ٚ تٕیضوبسی، ٚػبیُ ثبیذ ثب چـٓ غیشٔؼّ  تٕیض ثبؿذ پغ

 ٗٚػبیّی وٝ خٛسدٜ ؿذٜ اػت ثبیذ فٛسا  دٚسا٘ذاختٝ ؿٛد تب اص خٛسدٌی تٕبػی ػبیش ٚػبیُ رشایی پیـٍیشی ؿٛدٕٞچٙی. 

 ؿٛدرٌّٛیشی اص خٛسدٌی، تٛكیٝ ٔی ؿٛد اص آة ٔمطش اػتفبدٜ رٟت

 ؿٛدٔٛاد  ذعفٛ٘ی وٙٙذٜ ٔٙبػت رٟت تٕیض وشدٖ اثضاسٞب اػتفبدٜ اص

 ٞبی آِىب٘یّی یب اػیذی خٛاف ٔحبفرتی ػطٛح اثضاس سا اص ثیٗ ثشدٜ ثٝ ٘حٛی وٝ دس ثبیذ َ تٛرٝ داؿت ٞشٌٛ٘ٝ تٕبع اثضاس رشایی ثب ٔحّٛ

دس ایٗ خلٛف، تشویجبت خبكی ٔٛرت خٛسدٌی . اوخش ٔٛاسد ٔٙزش ثٝ خٛسدٌی، ؿىؼتٍی ٚ ایزبد خُّ ٚ خشد دس ػطٛح اثضاس ٔی ؿٛد

اٌش اثضاسی ثٝ كٛست تلبدفی . ػط  اػتیُ ٔی ٌشدد وٝ یتی ثب ٚرٛد خٛاف ٔحبفرتی ػط  اػتیُ، خؼبست رذی ثٝ آٖ ٚاسد ٔی ػبصد

 .دسٔعشم یىی اصٔٛاد صیشلشاسٌیشد ثبیذػشیعب  آٖ سا ؿؼت ٚؿٛ داد



وًاع ريش های شستشًا

سٚؽ ؿؼتـٛی دػتی. 1

سٚؽ ؿؼتـٛی ٔبؿیٙی. 2

اِتشاػٛ٘یهسٚؽ ؿؼتـٛی . 3



 دستیشست يشًی

ٝای اص اػتفبدٜ ثب اػت الصْ رشایی اثضاس دػتی پبن ػبصی ٚ ؿؼتـٛ ٍٞٙبْ :٘ىت ٝ  ثٝ آغـتٝ ٘شْ پبسچ

 وٙٙذٜ  ذعفٛ٘ی ٚ پبن تشویجی ٔحَّٛ یه دس سا آٟ٘ب یب ؿؼتٝ سا اثضاس ػط  وبٔال   ذعفٛ٘ی، ٔحَّٛ

 .ٌشدد پبوؼبصی سا اثضاس د٘ذٜ ٞبی ٚ آد ٞب ٔیبٖ وبٔال  ٘شْ ثشع ثب ػپغ ؿذٜ ثشدٜ فشٚ



 ماشیهشست يشً ي ضد عفًوی با

 :ٚ ذ عفٛ٘ی اص طشیك ٔبؿیٗ ثٝ دٚ سٚؽ ا٘زبْ ٔی ؿٛدؿؼتـٛ 

  دسرٝ  ذعفٛ٘ی ٚ ؿؼتـٛ ٔی ٌشدد دس ایٗ سٚؽ ٚػبیُ دس دٚ ٔشیّٝ ثب اػتفبدٜ اص آة  80یشاستی وٝ ٚػبیُ دس یشاست ثیؾ اص فشآیٙذ

 .دس ٔذت صٔبٖ ٔٙبػت  ذعفٛ٘ی ٔی ٌشدد 80-93ٌشْ یب ػشد ؿؼتـٛ ٔی ؿٛد ٚ دس ٔشیّٝ ػْٛ دس دسرٝ یشاست 

 فشآیٙذ CHemothermal  دسرٝ ٚ ثب یه ٔبدٜ  ذعفٛ٘ی وٙٙذٜ ٔخلٛف ٔبؿیٗ  ذعفٛ٘ی ٔی ٌشدد  60وٝ ٚػبیُ دس دٔبی یذاوخش

.ؿٛدٞش دٚ سٚؽ ٚػبیُ ثب خـه دس 

 تٕیضوبسی ثب اػتفبدٜ اص ٔبؿیٗ ثبیذ تٕبْ سػٛة ٞب ثٝ طٛس اطٕیٙبٖ ثخـی دس ٔشیّٝ آة وـی خبسد ؿٛد دس غیش ایٗ كٛست ثش سٚی دس

.ٔی ؿٛدٚػبیُ ِىٝ ثبلی ٔب٘ذٜ یب تغییش سً٘ ایزبد 



 التراسًویکريش

ٔی ٌیشدثب دػتٍبٜ اِتشاػٛ٘یه ثشای تٕیض ٕ٘ٛدٖ ٚػبیُ فٛالدی ٔٙبػت اػت ٚ ثیـتش دس ٔٛاسد صیش ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ؿؼتـٛ :

 ٝٔی ٕ٘بیذ،عٙٛاٖ یه سٚؽ ٔٛحش ثٝ فشآیٙذ پبوؼبصی دػتی وٕه ث

 اص ثیٗ ثشدٖ لـشٞبی چؼجیذٜ لجُ یب پغ اص پبوؼبصی ثب ٔبؿیٗ ٚ رٟت 

 لطعبت Option  ٚ چٙذیفشٜ ایثب طشایی ٞبی خبف.

 ْتٕیضوبسی ٚ ؿؼتـٛ ثٝ ٞیچ ٚرٝ اص ثشع ػیٕی یب پبن وٙٙذٜ ٞبیی وٝ داسای خٛاف ػبیٙذٌی اػت، اػتفبدٜ ٘ىٙیذٍٞٙب. 

ٝ ٚػیّٝ آة ؿؼتٝ اٌش  ایٗ ٔٙرٛس اص یه ٚاٖ آة ٔمطش اػتشیُ یب یِٛٝ ثشای .ؿٛداثضاسی ثٝ خٖٛ آغـتٝ ؿٛد،  شٚسی اػت لجُ اص خـه ؿذٖ، ث

 .ٕ٘ٙبن اػتفبدٜ ٔی ؿٛد

 ٖرٟت ؿؼتـٛ اص ٔحِّٟٛبیی وٝ یبٚی یتی االٔىب PH  ثبؿذ اػتفبدٜ ٕ٘بییذ( خٙخی) 7٘ضدیه .

 اكَٛ وبُٔ ؿؼتـٛ ٚ پبن ػبصی اثضاس رشایی دس اِٚیٗ اػتشِیضاػیٖٛ، ثؼیبس یبئض إٞیت اػتسعبیت .



خًردگیجلًگیری از 

 ٞبی ٝ لٟٜٛ ای تیشٜ ٚ لٟٜٛ ای ٔبیُ ثٝ صسد سٚی الالْ فّضی اػتشیُ ؿذٜ وٝ ٔعٕٛال  دس ربٞبی غیشلبثُ دػتشػی ٔـبٞذٜ ٔی ؿوٛ٘ذ،  ِى

ٝ ٞوب ثوٝ     . غبِجب  ثب صً٘ صدٌی اؿتجبٜ ٔی ٌشدد ٝ ٞبیی ثش احش ثبلی ٔب٘ذٖ وّش صیبد ثش سٚی ٚػبیُ ثٝ ٚرٛد ٔی آیذ ٚ اٌش ایوٗ ِىو چٙیٗ ِى

 . ػشعت اص ثیٗ ٘شٚد ثبعج ایزبد خٛسدٌی ٔی ؿٛد

 ٞبی ٝ ٝ ٞبی تیض ٚػبیُ دیذٜ ٔی ؿٛد ٚ دس احش غّرت ٚ ٔٛاد آِی صیبد، آثی اػت وٝ ثشای ؿؼتـٛ یب اػتشیُ وشدٖ ِى آثی ٔعٕٛال  دس ِج

ٝ ٞب ثبیذ اص آة ثذٖٚ أالح اػتفبدٜ . ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٔی ٌیشد، ایزبد ٔی ؿٛد( تٛػط ثخبس آة) ثشای رٌّٛیشی اص ایزبد ایٗ چٙیٗ ِى

 .اػتفبدٜ وشد

 ٚرووٛد ٔووی آیووذ           ( تووشن)٘بؿووی اص فـووبس  خووٛسدٌی ٝ  .وووٝ ٔعٕووٛال  ثووش احووش اؿووىبَ ػووبخت اثووضاس یووب یٕووُ ٘بدسػووت ثوو



ُٞبی یب آة ثب وٝ ٔی ؿٛد خٛسدٌی دچبس كٛستی دس تٟٙب ٚػبی َ ٖ ٞب ػٛساخ عٕذتب  ٚ ثبؿذ تٕبع دس آة داس ٔحّٛ ٝ ٚرٛد وّش احش ثش ؿذ  ث

ٝ كٛست ؿذٖ، ػٛساخ ثٝ ٔٙزش خٛسدٌی .ٔی آیذ  صدٖ صً٘ ثشای ٔٙجعی یفشٜ ٞب ٘ٛع ایٗ .ٔی ٌشدد ٕ٘بیبٖ اثضاس ػط  دس فشٚسفتٍی ٞبیی ث

ٖ ٞبی ػبیش یب وّشیذٞب ثب تٕبع دس آٟ٘ب اص اػتفبدٜ اص پغ ثالفبكّٝ اثضاس وشدٖ تٕیض خٛسدٌی ٘ٛع ایٗ اص رٌّٛیشی ساٜ تٟٙب .اػت  یٛ

 .اػت ٞبِٛط٘ی

ٞب احش ثش آػب٘ی ثٝ خٛسدٌی اص ثشخی َ  خؼبست ثبعج فیضیِٛٛطی ٕ٘ه ٔحَّٛ دس اثضاس ٕ٘ٛدٖ ٚس غٛطٝ ثٙبثشایٗ .ٔی آیذ ٚرٛد ثٝ ٔحّٛ

ٖ ٘بپزیش خٛس٘ذٌی .ؿذ خٛاٞذ ٔذت وٛتبٜ دس رجشا

 طٛس .اػت ؿذیذ داسد، ٚرٛد  ذصً٘ فٛالد ٚ ٔعِٕٛی فٛالد ثیٗ اتلبَ لطعٝ یه دس وٝ ٔٛاسدی دس ٔخلٛكب  تٕبػی خٛس٘ذٌی ٝ  وّی ث

 دِیُ ثٝ ػطٛح ایٗ وٝ ٔی دٞذ، لشاس آػیت ٔٛسد اِىتشٚؿیٕیبیی ؿیٕیبیی، طشیك اص اػت فّضی وٝ سا اثضاسی وّیٝ ػط  خٛس٘ذٌی،

ً صدٌی تغییش ایٗ فٛالد دس .اػت تـخیق لبثُ ٘ذیذٜ آػیت لؼٕت ٞبی ػبیش  اص آػب٘ی ثٝ سً٘ تغییش  یتی عٕٛٔی خٛس٘ذٌی .اػت ص٘

 .ٔی ؿٛد ٔـبٞذٜ ٘یض  ذصً٘ فٛالد اص ؿذٜ ػبختٝ اثضاس دس



     دس . دس فٛالدٞبی ٔعِٕٛی یب فّضات سٍ٘ی وٝ پٛؿؾ ٌبِٛا٘یضٜ داسد، خٛس٘ذٌی دس ػطٛیی ٔـبٞذٜ ٔی ؿٛد ووٝ ػوط  آٟ٘وب داسای ٘موق ثبؿوذ

ً صدٌوی اثوضاس      ً صدٜ ٔٛروت ص٘و كٛست ٔزبٚست اثضاس ثب یىذیٍش ٍٞٙبْ  ذعفٛ٘ی وشدٖ، تٕیضوشدٖ یب اػتشیّیضٜ وشدٖ صً٘ صدٌی اِٚیٝ اثضاس ص٘

دیٍش خٛاٞذ ؿذ ٚ دس كٛستی وٝ اثضاس صً٘ صدٜ ثٝ كٛست ٔزضا دس ثؼتٝ ثٙذی ٍ٘شد٘ذ ٔٛرت افضایؾ صً٘ صدٌی دس ػبیش اثوضاس ٌشدیوذٜ ٚ ایوٗ    

ٝ كٛست یه چشخٝ ادأٝ پیذا ٔی وٙذ .عُٕ ث

ٞبی صً٘ صدٜ عجٛس ٔی ٕ٘بیذ ٘یض ٔی تٛا٘ذ ٔٛرت خٛسدٌی اثضاس ؿٛدث ٝ ٝ ٞبی ثخبس . خبس ٔٛسد اػتفبدٜ دس اػتشیّیضاػیٖٛ وٝ اص ِِٛ صً٘ صدٌی ِِٛ

 (.صً٘ صدٌی حب٘ٛیٝ)دس اػتشیّیضاػیٖٛ ٔٛرت صً٘ صدٌی دیٛاسٜ داخّی دػتٍبٜ اػتشیّیضاػیٖٛ ٚ ٞٓ چٙیٗ لؼٕت د٘ذٜ ٞبی دػتٍبٜ ٔی ؿٛد 



دس خُّ ا٘زبْ ٔأٔٛسیت  ذعفٛ٘ی، پبویضٜ ػبصی یب اػتشیّیضاػیٖٛ، ثشادٜ ٞب ٚ . ٞشٌٛ٘ٝ خٛسدٌی، ٔٙزش ثٝ صً٘ صدٌی اػتیُ ٔی ؿٛد

ٓ ٞبی یبٚی سً٘، اص یه اثضاس ثٝ اثضاس دیٍش ٔٙتمُ ٔی ؿٛد ً صدٜ ٚ فبػذ اص دیٍش اثضاسٞوب ٘وٝ   . ٔیىشاسٌب٘یؼ ِزا رذاػبصی اثضاسٞبی ص٘

.تٟٙب اص ا٘تمبَ صً٘ صدٌی، ثّىٝ اص تأحیشات ٘بٔطّٛة ظبٞشی اثضاسٞبی دیٍش ٘یض رٌّٛیشی ٔی ٕ٘بیذ

 

ٟٓٔ  تشیٗ ساٜ رٌّٛیشی اص ا٘تمبَ پذیذٜ خٛسدٌی ثٝ اثضاسٞبی ٘ٛ، ٔعذْٚ وشدٖ اثضاسٞبی فبػذ ٚ صً٘ صدٜ اػت. 

   ٗلجُ اص پٛؿب٘ذٖ اثضاسٞب رٟت ٍٟ٘ذاسی، ثبیذ آٟ٘ب سا وبٔال  خـه ٕ٘ٛد صیشا سطٛثت ثبلی ٔب٘ذٜ دس دسٖٚ لفُ د٘ذٜ ٞبی اثوضاس، ٕٔىو

 . اػت ثٝ ایزبد ِه ٚ خٛسدٌی ٔٙزش ٌشدد ٚ ثٝ  عیف ؿوذٖ ٔمبٚٔوت اثوضاس ٚ ؿىؼوتٍی آٖ دس خوالَ عٕوُ رشایوی ثیب٘زبٔوذ        



وبتبساوت. 1

2 .DCR

ٌّٛوْٛ. 3

پتٛص. 4

اػتشاثیؼٓ. 5

آ٘تشٚپیٖٛ. 6

ؿبالصیٖٛ. 7

ِیضیه. 8

پشٚثیًٙ. 9

ٚیتشوتٛٔی. 10

:  اوًاع ست ها 



Eye Speculums















Tying



Smoot





Needle Holder



Scissors





Hook







Probing





Irrigation










