زاًكگاُ ػلَم پعقىی ھﻣدان

هؼاًٍت زضهاى – هسیطیت اهَض پطؾتاضی

مراقبت های الزم در جراحی انسداد مجاری اشكی در بالغين ()Dacryo cysto rhynostomy

اقه چكن هَخة هطعَب قسى وطُ چكن ٍ اظ عطفی پاویعُ ٍ قفاف ًگِ زاقتي چكن هی تاقس،تٌاتطایي ایي اقه
پؽ اظ قؿتكَی ؾغح چكن اظ عطیك هدطائی تِ تیٌی ضاُ پیسا وطزُ ٍ هطتثا" تِ ایي ٍؾیلِ ترلیِ هی گطزز  .اگط تِ ّط
ػلتی ایي هدطا هؿسٍز قَز ترلیِ اقه زچاض هكىل هی قَز.
عفونت مجرای اشکی در چه افرادی شایعتر است ؟
اظ آًداوِ اقه ّا تغَض واهل ترلیِ ًوی قًَس ،ػفًَت هراعی هی تَاًس آغاظ قَز .تِ ّویي ػلت پلىْا ٍ اعطاف
تیٌی هتَضم ،لطهع ٍ زضزًان هی قَز .ػفًَت ویؿِ اقىی زض توام ؾٌیي ضخ هیزّس اها هؼوَالً زض قیطذَاضاى یا تاًَاى
زض زٍضاى یائؿگی تیكتط اتفاق هی افتس.
عالیم انسذاد یا عفونت مجرای اشکی
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 .1اقه ضیعـ هساٍم اظ یه یا ّط زٍ چكن
 .2ذطٍج هراط ٍ چطن ،تِ خای آب اظ هدطای اقىی
 .3زضز ،لطهعی ٍ تَضم ظیط چكن
 .4لطهعی ٍ تَضم هدطای اقىی
 .5لطهعی ؾفیسی چكن زض اعطاف هدطای اقىی
تشخیص
تكریم تط اؾاؼ هؼایٌِ ٍػالئن تالیٌی وِ شوطقس ،تَؾظ پعقه زازُ هی قَز.اظ ؾاتمِ تیواضی ٍ یا تؿتْای ذانی
هی تَاى تیواضی ضا تكریم زاز.
اغلة اظ تؿتی اؾتفازُ هی قَز وِ اًؿساز هداضی ضا ًكاى هی زّس .آظهایف ؾازُ ای ٍخَز زاضز وِ زض عی آى پعقه
همساض ووی اظ هحلَل ًوىی ٍ لغطُ ولطاهفٌیىل وِ تلد هعُ اؾت ٍ گاّی تِ ّوطاُ هحلَل ضًگی ذانی ،تِ زاذل
هدطای اقىی تیٌی تا فكاض تِ آضاهی ٍاضز هی وٌس ٍ گاّی اٍلات اًؿساز تا ایي ضٍـ تطعطف ٍ ؾطم اظ ضاُ تیٌی خطیاى
پیسا هی وٌس .زض ایي آظهایف اظ لغطُ ّای تی حؽ وٌٌسُ اؾتفازُ هی وٌٌس تٌاتط ایي آظهایف ًاضاحت وٌٌسُ ای ًیؿت.
گاّی خْت تكریم هداضی اقىی تٌگ یا هؿسٍز ،ػىؽ ضازیَگطافی وِ زاوطیَؾیؿتَگطام (ً )DCGام زاضز ،الظم
هی قَز.
درمان
اًؿساز هدطای اقىی فمظ زض ؾٌیي ظیط زٍ الی ؾِ ؾال ،تا هیل ظزى یا زض انغالح ؾًَساغ هدطای اقىی لاتل زضهاى
اؾت؛ اها زض ؾٌیي تاالتط ؾًَساغ فمظ خٌثِ تكرهی زاضز ٍ تِ ّیچ ٍخِ تطای زضهاى تَنیِ ًوی قَز.
ِچٌاًچِ اًؿساز واهل تاقس حتواً ًیاظ تِ ػول خطاحی تطای تاظ وطزى ویؿِ اقىی ٍ اضتثاط زازى آى تِ تیٌی اؾت.
لصا زض تعضگؿاالى ػول زاوطیَؾیؿتَضیٌَؾتَهی  DCRاًدام هی قَز وِ عی آى هدطای اقىی تِ زاذل تیٌی تاظ
هی قَز.

ػول  DCRتِ زٍ ضٍـ ذاضخی (اظ ضٍی پَؾت) ٍ زاذل تیٌی تا اؾتفازُ اظ آًسٍؾىَج اًدام هی قَز:
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زض ضٍـ اٍل یه تطـ وَچه زض پَؾت وٌاض تیٌی زازُ هیقَز ٍ یه واًال خسیس اقىی تا تطزاقتي تىِ وَچىی
اظ اؾترَاى تیٌی زضؾت هیقَز.
گاّی زض عی خطاحی یه لَلِ قفاف پالؾتیىی زض تطذی اظ تیواضاى لطاض زازُ هی قَز ،وِ اظ گَقِ زاذلی چكن تِ
ؾوت تیٌی ایي لَلِ تطای ترلیِ اقه ٍ خلَگیطی اظ ایداز ظذن اؾتفازُ هی قَز .ایي لَلِ تِ ضاحتی پؽ اظ گصقت زٍ
هاُ زض هغة تطزاقتِ هی قَز.
تریِ ّایی وِ ظیط پَؾت ظزُ هی قَز ،پؽ اظ گصقت یه ّفتِ خصب هی قَز .ظذن تَلیس قسُ ،هوىي اؾت زض اتتسا
لطهع ٍ ؾفت تاقس ،پؽ اظ گصقت چٌسیي هاُ پؽ اظ خطاحی تِ تسضیح ناف ذَاّس قس . .ایي ضٍـ تغَض هتَؾظ تِ
هیعاى  %95هَفمیت زاضز.
 DCRاظ عطیك آًسٍؾىَج  :زض ایي ضٍـ تا اؾتفازُ اظ لَلِ تاضیه ٍ ًطم ٍ لاتل اًؼغافی وِ اًسٍؾىَج ًاهیسُ
هی قَز ،اظ عطیك زاذل تیٌی ٍ تا اؾتفازُ اظ اقؼِ لیعض ٍ یا اهَاج ضازیَیی ػول خطاحی اًدام هی قَز.
تا اؾتفازُ اظ ایي تىٌیهّ ،یچ ؾَضاخ ٍ اؾىاضی ضٍی پَؾت تیٌی قوا تَخَز ًرَاّس آهس  .هَفمیت زض ایي ضٍـ زض
حسٍز  %75اؾت.
تِ ذاعط زاقتِ تاقیس زض حیي ایي ػول ،زٍز ایداز قسُ تَؾیلِ لیعض ضا اؾتٌكاق ًىٌیس ٍ اظ ؾَضاخ تیٌی تیطٍى تسّیس.
اقذامات قبل از عمل:
 خطاحی تِ ضٍـ ( Externalاظ عطیك پَؾت) زض حسٍز یه ؾاػت عَل هی وكس ٍ هؼوَالً تحت تی حؿیهَضؼی تا آضام ترف اًدام هی قَز اها هی تَاًس تحت تیَْقی ػوَهی ّن اًدام قَز .گاّی الظم اؾت تیواض
یه قة پؽ اظ خطاحی زض تیواضؾتاى تواًس.
 لثل اظ خطاحی تِ خْت واّف ذًَطیعی ٍ ذَى هطزگی ٍ غیطُ ،.تِ تیواضاى تَنیِ هی قَز وِ اظ ذَضزىآؾپطیي اختٌاب وٌٌس ٍ زاضٍّای ضلیك وٌٌسُ ذَى ضا تا تدَیع پعقه لغغ یا واّف زٌّس.
 زض ضٍظّای لثل اظ ػول تطذی اظ زاضٍّای گیاّی ضلیك وٌٌسُ ذَى ًظیط ؾیط ٍ ّ ٍ ...وچٌیي تطویثات3

ٍیتاهیٌی اضافی تَیػُ هحلَل زض چطتی هثل  k,e,d,aتپطّیعیس.
 حسالل زٍ ضٍظ لثل اظ خطاحی تایس ؾیگاض ضا لغغ وٌیس. تا ظهاى خطاحی ،تایس زاضٍّای ضس فكاض ذَى ضا ازاهِ زاز .هْن اؾت وِ فكاض ذًَتاى چه قَز ٍ لثلاظخطاحی تحت وٌتطل تاقس .افعایف فكاضذَى هیتَاًس ذًَطیعی قسیس ٍ ذَى هطزگی زض حیي ٍ تؼس اظ
خطاحی ضا هَخة قَز.
-

ضٍظ لثل اظ ػول حوام وٌیس.

زض نَضتی وِ ظهاى خطاحی ههازف تا ػازت هاّاًِ قواؾت ،حتواً پعقه ذَز ضا هغلغ وٌیس.
 اگط ؾي قوا تیف اظ  40ؾال اؾتً ،یاظ تِ ًَاض للة ٍ هكاٍضُ ٍ تیَْقی زاضیس .اضائِ خَاب آظهایكات ذَى ٍ ازضاضزض ضٍظ تؿتطی العاهی اؾت.
 زض نَضت زاقتي ّطگًَِ هساضن پعقىی خسیس(آظهایف ،ػىؽ ،هكاٍضُ للثی ،هغعی ،ضیَی ،وَزواى ،ذَى)... ،ّوطاُ ذَز تیاٍضیس.
 اگط تیواضی ذانی هثل زیاتت ،فكاضذَى ،ون ذًَی ٍ یا حؿاؾیت زاضٍیی یا آلطغی تِ هازُ ذانی زاضیس ،حتواًپیف اظ ػول پعقه هؼالح ٍ پعقه تیَْقی ٍ پطؾٌل اتاق ػول ضا هغلغ وٌیس.
 زض نَضت ًیاظ تِ تیَْقی واهل ،حسالل ّكت ؾاػت لثل اظ ػول ًاقتا تاقیس یؼٌی چیعی ًرَضیس (تِ خع زاضٍّایحیاتی).
 تیواضاًی وِ زاضٍّای حیاتی هاًٌس زاضٍّای فكاضذَى ،للة ،تكٌح ٍ  ...اؾتفازُ هی وٌٌس ،زاضٍّایكاى ضا هاًٌس ّویكِتا حساوثط حسٍز  20ؾی ؾی آب هیل وٌٌس ٍ زض نَضت لعٍم تا پعقه هؼالح ذَز هكَضت وٌٌس .زاضٍّای وٌتطل لٌس
پؽ اظ هكَضت تا پعقه اؾتفازُ قَز.
مراقبتهای پس از عمل جراحی DCR
تطای ضؾیسى تِ ویؿِ اقىی ،تطـ وَچىی زض ًاحیِ تیي چكن ٍ تیٌی زازُ هی قَز .ؾپؽ لغؼِ وَچىی اظ اؾترَاى
تیي ویؿِ اقىی ٍ تیٌی تطزاقتِ هیقَز ٍ ؾپؽ ضٍی ویؿِ اقىی تطـ زازُ ٍ لثِ ّای تطـ ضا تِ ًحَی تِ هراط
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زاذلی تیٌی زٍذتِ هیقَز ٍ اضتثاط هؿتمیوی تیي ویؿِ اقىی ٍ تیٌی تطلطاض هیقَز.
یه لَلِ پالؾتیىی ًاظن ٍ ًطم اظ هسذل ٍضٍزی واًال اقىی زض لؿوت ظاٍیِ زاذلی پله فَلاًی ٍ تحتاًی قوا ،اظ
عطیك واًال خسیس تِ زاذل تیٌی لطاض زازُ هی قَز .ایي لَلِ تطای خلَگیطی اظ تؿتِ قسى هدسز واًال چٌس ّفتِ تا چٌس
هاُ زض هحل ذَز تالی هی هاًس ٍ زض ظهاى الظم تِ ضاحتی زض ترف ؾطپایی تطزاقتِ هی قَز .ایي ضٍـ تغَض هتَؾظ تِ
هیعاى  %95هَفمیت زاضز.
مراقبت بعذ از عمل
•

تَنیِ هی قَز تیواضاى تا حسٍز یه ّفتِ پؽ اظ ػول اؾتطاحت هٌاؾة زاقتِ تاقٌس.

•

پؽ اظ ػول خطاحی ،حتی ضٍظ تؼس اظ ػول زض ٌّگام ذطٍج اظ ترت تِ آّؿتگی ذاضج قَیس اتتسا لثِ ترت

تٌكیٌیس ٍ زض نَضتیىِ زچاض ؾطگیدِ ًكسیس اظ ترت ذاضج قَیس.
•

پؽ اظ خطاحی ،اظ ههطف هایؼات زاؽ تا زٍاظزُ ؾاػت پؽ اظ ػول اختٌاب وٌیس.

•

تِ زلیل اؾتفازُ اظ زاضٍّای ذال خْت ػول خطاحی ،تا  48ؾاػت ضاًٌسگی ًىٌیس.

•

اظ عطیك زّاى ػغؿِ وٌیس ( زض ظهاى ػغؿِ وطزى زٍ تیٌی ذَز ضا تفكاضیس).

•

تا حسٍز ّ 2فتِ ،تیٌی ذَز ضا تا فكاض پان ًىٌیس یا ٍ اظ زؾتىاضی تیٌی ذَززاضی فطهاییس.

•

تِ هٌظَض واّف تَضم ٍ ذًَطیعی اظ ویؿِ ید یا ووپطؼ ؾطز زض هحل تطـ حسالل  4هطتثِ زض ضٍظ تا  2ضٍظ

تؼس اظ خطاحی اؾتفازُ وٌیس.


هوىي اؾت چٌس ضٍظ تؼس اظ خطاحی ،ذطٍج ذَى اظ تیٌی ضا زاقتِ تاقیس .اگط ذًَطیعی هتَؾظ تیٌی ضخ زاز

تا فكاض زازى ٍ تؿتي ؾَضاذْای تیٌی ٍ ًكؿتي زض ٍضؼیت ػوَز تِ هست چٌس زلیمِ هتَلف ذَاّس قس.تطای خلَگیطی
اظ تلؼیسُ قسى ذَى ٍ وٌتطل ذًَطیعی تِ نَضت ًیوِ ًكؿتِ ترَاتیس.خْت خلَگیطی اظ ذًَطیعی ،اظ ظٍض ظزى ظزى ٍ
تلٌس وطزى اقیاء ؾٌگیي خلَگیطی وٌیس.
ؾیگاض وكیسى ؾثة تحطیه هراط زاذل تیٌی ٍ زض ًتیدِ ذًَطیعی هی قَز.وٌتطل هطتة فكاضذَى تؼس اظ ػول تایس
اًدام قَز ،تاال تَزى فكاضذَى ؾثة ذًَطیعی هی قَز.
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زض نَضت تطٍظ ذًَطیعی غیط لاتل وٌتطل تا خطیاى پیَؾتِ ٍ قسیس تِ هطاوع اٍضغاًؽ گَـ ٍ حلك ٍ تیٌی هطاخؼِ
ًواییس.
پؽ اظ خطاحی گاّی تا حسٍز  2یا ّ 3فتِ آیٌسُ احؿاؼ گطفتگی یا ًیاظ تِ ترلیِ وطزى تیٌی ضا تدطتِ هی وٌیس  .تا
حسٍز ّ 3فتِ احؿاؼ تَیایی قوا هرتل هی قَز .لغطُ ّای فٌیل افطیي یا ؾالیي هؼوَلی تیٌی هوىي اؾت تطای ترلیِ
تطقحات ذكه قسُ (هَوَؼ ذكه قسُ) اظ ؾَضاخّای تیٌی اؾتفازُ قَز.
ایي ذیلی هْن اؾت وِ هؿیط ٍ ذظ زاذلی تیٌی ذَز ضا هطعَب ًگِ زاضیس .اگط َّای هٌعل قوا ذكه اؾت زؾتگاُ
ضعَتت ؾاظ پیكٌْاز هی قَز.
اظ ؾطفِ افطاز ؾطهاذَضزُ هثتال تِ ػفًَتْای تٌفؿی ٍفضاّای آلَزُ تِ زٍز ؾیگاض زٍضی وٌیس( .هاًٌس :هىاًْای ػوَهی
آلَزُ).
تؼس اظ خطاحی ،زاضٍّایی ضا وِ تِ عَض هؼوَل اؾتفازُ هی وٌیس ترهَل زاضٍّای وٌتطل فكاضذَى ضا تایؿتی ازاهِ
زّیس .زض هَضز اؾتفازُ اظ ضلیك وٌٌسُ ّای ذَى هثل آؾپیطیي ٍ وَهازیي تِ عَض خساگاًِ تایس تا پعقه هؼالح ذَز
هكَضت وٌیس.
زض نَضت زضز اظ هؿىي ّایی قثیِ اؾتاهیٌَفي اؾتفازُ وٌیس .زض نَضت زاقتي تَْع زاضٍّای ضستَْع تَؾظ پعقه
تدَیع هی قَز.
لغطُ ّای چكوی ضا عثك تدَیع پعقه چْاض ؾاػت پؽ اظ ػول اؾتفازُ وٌیس.
نحوه صحیح استفاده از قطره های چشمی
اتتسا زؾتْای ذَز ضا تا آب ٍ ناتَى ترَتی تكَئیس  ،ؾط ذَز ضا ووی تِ ػمة ذن وٌیس  ،پله تحتاًی ذَز ضا تا
اًگكت اقاضُ پاییي تىكیس تا حفطُ وَچىی ایداز قَز زض حفطُ ایداز قسُ یه لغطُ تچىاًیس  .اظ تواؼ ًَن لغطُ
چىاى تِ زؾت یا لثِ پلىْا خلَگیطی وٌیس.
چكواًتاى ضا پؽ اظ چىاًسى لغطُ  30ثاًیِ تاظ ًگْساقتِ ٍ توست  2تا  3زلیمِ تِ آضاهی تؿتِ ًگِ زاضیس ایي واض تاػث
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خصب تْتط زاضٍ ٍ واّف ػَاضو آى هی گطزز.
اگط ًیاظ تَز وِ زٍ لغطُ هتفاٍت ضا زض یه ؾاػت اؾتفازُ وٌیس .هاتیي آًْا  5زلیمِ فانلِ تگصاضیس.
مراقبت از زخم
پاًؿواًی ضٍی هحل ػول زض اتاق ػول گصاضزُ هی قَز ،ایي پاًؿواى هی تَاًس نثح ضٍظ تؼس اظ خطاحی تا ًظط پعقه
تطزاقتِ قَز .گاّی خْت خصب تطقحات ،گاظ ٍ پاًؿواى تا ظهاًی وِ قوا تِ هٌعل هی ضٍیس ضٍی تیٌی قوا لطاض
هی گیطز.
تا ظهاًی وِ تریِ ّا تطزاقتِ قَز تایؿتی پواز آًتی تیَتیه ضٍی تریِ ّا گصاضزُ قَز .یه ّفتِ تا زُ ضٍظ تؼس اظ ػول
تریِ ّا تطزاقتِ هیقَز  .گاّی تِ خای تریِ خطاح اظ چؿثْای ذانی اؾتفازُ هی وٌس قوا هی تَاًیس فطزای ػول تِ
حوام تطٍیس .اگط چؿة خسا قس ًگطاى ًكَیس.
اگط چِ ضٍظ تؼس اظ خطاحی هی تَاًیس تِ حوام تطٍیس ٍ هَّای ذَز تا قاهپَ تچِ تكَییس .تا ّ 2فتِ تؼس اظ خطاحی ًثایس
تِ اؾترط تطٍیس.
تِ زلیل اهىاى آلَزگی ظذن زض فضای تاظ ٍ وثیف واض ًىٌیس.
اگط قوا هتَخِ چطن ،تة ،لطهعی هكرم یا حؿاؾیت قسیس ظذن قسیس ،اهىاى تطٍظ ػفًَت هی ضٍز ٍ تایؿتی تِ
تیواضؾتاى هطاخؼِ ًواییس.
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