
ملتحمهيكتكونژن التهاب يا ويت

داخلـي سـطح و (صـلبيه) چشم سفيدي روي كه است شفافي و نازك غشا ملتحمه
كونژنكت عفـوني غيـر يـا عفوني داليل به غشا اين التهاب است. پوشانده را ويـتيپلكها

مي شود.ناميده

نشانه و ها:عاليم
چشم-١ قرمزي
چ-٢ در خارجي جسم يا ريزه شن وجود درداحساس بـدون معمـوال كـه خـود شمهاي

است.
چركي-٣ ترشحات يا ريزش اشك

درمان: و پيشگيري
به چشم يك از آلودگي و بيماري انتقال از جلوگيري در مهمي بسيار نقش پيشگيري
و علـت تشـخيص جهت پزشك به مراجعه دارد. را ديگر فرد به فرد يك از و ديگر چشم

پ براي لذا است. ضروري مناسب نكـاتدرمان به موثر يشگيري
كنيد: توجه زير

ماليدن-١ از و بشوييد مرتب صورت به را خود دستهاي

خ خود بسيـچشم در كنيد. خاراندنــودداري اثر بر موارد از آلـودگياري مبـتال چشم
مي يابد.انتقال

نكنيد.-٢ استفاده مشترك بالش و حوله از

نكنيد.-٣ استفاده مشترك چشمي قطره از

امكان-� حد كنيد.تا خودداري ديگران با دادن دست از

مي-� انتقال آب طريق از باكتريها از (بعضي نكنيد شنا كامل درمان يابد).تا

كنيـد.-� استفاده مصرف يكبار صورت به و كاغذي دستمال از
نكنيد. استفاده دستمال يك از مجددا

كنيد.-٧ ضدعفوني هستيد تماس در آن با كه كاري وسايل

مدت-٨ تا ديگران ابتالي از پيشگيري يـا10جهت مدرسـه مثل شلوغ محلهاي در روز
نشويد. حاضر كودك مهد

كمپـرس-٩ از اسـتفاده (آلرژيـك)، باشد حساسيت از ناشي كه ملتحمه التهاب نوع در
است. كننده كمك حدودي تا مصنوعي اشك و سرد

جوشـيده-١٠ آب بـا دارد، چسبناك و زياد ترشحات شما چشم رااگر آن شـده سـرد
كنيد. خشك را آن تميز حوله يك با سپس و بشوييد



باعـث-١١ چون نكنيد. استفاده چشم روي باند يا (پد) پوشش از
كند.مي بدتر را وضعيت و بماند شما چشم در عفونت شود

صـورت-١٢ بـه چشم مداد مثل چشم مخصوص آرايش وسايل از
نكنيد. استفاده مشترك

به-١٣ حساسيت كاهش مـيبراي آفتـاب نـور از ناشي آزردگي و عينـكنور از توانيـد
كنيد. استفاده آفتابي

استفاده-�١ مرتب صورت به پماد يا و قطره تجويز صورت در
كنيد.

پزشـك-�١ بـه عاليـم شـدن طوالني يا درد افزايش شامل عاليم شدن بدتر صورت در

كنيد مراجعه خود .معالج
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