
شبكيه پارگي يا جداشدگي

ب حساس و عصبي بافتي قرارهشبكيه چشم كره خلفي بخش در كه است نور
هرگاه است. مغز به آنها ارسال و عصبي پيام به نور تبديل پرده اين وظيفه و دارد

رنگدانه اليه از شبكيه شدن مسئولجدا مشيميه چون شود ايجاد مشيميه اي
غذا مواد و اكسيژن شبكيهرساندن در مواد اين كمبود باعث است شبكيه به يي

مي بينايي كاهش دچار فرد و داده دست از را خود كاركرد شبكيه و شود.شده
مي استفاده شبكيه مجدد اتصال جهت كه جراحي هاي عمل از شوديكي

دارد. نام ويتركتومي
گ يا استريل، سرم چشم) در (مايعي زجاجيه جاي به ويتركتومي عمل يادر و از

مي تزريق مخصوص روغن مواقع شود.برخي

جراحي: عمل پساز هاي توصيه و ها مراقبت

يك• جز به بيمار و است حساس و دردناك روز چند تا چشم جراحي از پس
تزريقي يا و خوراكي چشميمسكن قطرات ندارد.و الزم ديگري چيز

سليكون• روغن يا گاز تزريق از بيمسبكپس چشم ازداخل پس بالفاصله ار
(دمر) شكم به بايد خوابيدنعمل دمر مدتمعموالبخوابد. كفايت2براي هفته

وجودمي با نماييد.اين،كند. سوال خود پزشك از حتماً را دقيق همچنينزمان
مسافرت يا و دستشويي به رفتن كنهمبراي حركت خميده سر د.يبا

گاز• تزريق صورت در هوايي زممسافرت چشمتا در گاز وجود ممنوعيتان
دارد.

فشار• است ممكن چون است ضروري اول روز چند در چشم فشار كنترل
برود. باال خطرناكي صورت به چشم

ظرف• حداكثر زير عاليم از يك هر بروز صورت چشم24در به ساعت
كنيد: مراجعه پزشك

چشم- جلو در پرده يا سايه وجود احساس
نوري- هاي جرقه ديدن
چشم- جلو در پران مگس تعداد افزايش يا و جديد پران مگس بروز

مي ديده چشم جلو در شناور شود.)(اجسام
چشم- جلو در مانند تور هاي شبكه ديدن
ديد- ناگهاني كاهش نوع هر
نشود.- بهتر مسكن با كه شديد سردرد يا چشم شديد درد

پس• كردن پزشكاستحمام نظر به بستگي عمل از
نب3-5معموالًوليدارد، عمل از پس صورتـروز ايد



بشوخود جهتيديرا كنيد.و حمام پايين به گردن از استحمام
خودداري• جداً ها قطره سر كردن آلوده از كنيد رعايت را چشم بهداشت

كنيد.
شديد• قرمزي و چشم چركي ترشحات صورت در

كنيد. مراجعه پزشك چشم به

روغن• تزريق صورت بردر بنا وضعيت، گرفتن نظر در با و پزشك صالحديد
روغن بيمار، عمومي شرايط و ميچشم شود.تخليه

كنيد.• مراجعه پزشك دستور طبق بعدي معاينات جهت حتماً
تجويزي،• هاي قطره شدن همزمان صورت فاصله5حداقلدر آنها بين دقيقه

بيندازيد.

شبكيه پارگي يا شدن جدا
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