
 دکتز کاوه نادری 
 هتخصص طب اورصانس و عضو هیات علوی دانشگاه علوم پششکی قشوین



 1بیوار شواره    

 آقبی ثیغت عبلِ، کبرگز کبرذبًِ، ثؼلت توبط چؾن ّب ثب هبزُ ًبهؾرـ زچبر قزهشی
 .ٍ عَسػ چؾن ّب ؽسُ ٍ ثِ اٍرصاًظ هزاخؼِ ًوَزُ اعت

 

 

 



 سوختگی شیویایی

اؽک ریشػ، قزهشی، زرز ٍ ثلفبرٍاعپبعن: ػالئن 

 زرفَرتpale (آعیت ؽسیس.)ؽسى هلتحوِ، ایغکوی ػزٍقی رخ زازُ اعت 

 کبغذّبی ترویيPH ثوٌظَر تؼییي حضَر اعیس یب ثبس اعتفبزُ هیؾَز. 
آعیت ّبی ًبؽی اس قلیب زرهقبیغِ ثب اعیس، ؽسیستز اعت. 

ؽغتؾَی چؾن ثبیس اس هحل حبزثِ ؽزٍع ؽَز ٍ تب اٍرصاًظ ازاهِ پیسا کٌس. 

 (ثب یک تب زٍ لیتز ًزهبل عبلیي ثزای ّز چؾن. )زقیقِ ؽغتؾَ زازُ ؽَز 30حساقل 

اعتفبزُ اس هَاز ذٌثی کٌٌسُ هوٌَع اعت. 

سیز پلک ّب ثبیس ثسقت ثزرعی ؽَز. 
ضس زرز هَضؼی ٍ عیغتویک ٍ آًتی ثیَتیک هثل پوبز اریتزٍهبیغیي ٍ ارخبع ثِ چؾن پشؽک 

 



 2بیوار شواره  
 ِکَزک عِ عبلِ ثؼلت هبلیسى چغت سذن هبیغ ثِ اطزاف چؾن ٍ پلک ٍ هضُ ّب ٍ ثغت

 .ؽسى قغوتی اس چؾن ارخبع ؽسُ اعت
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 چسب سیانوآکزیالت
 

کٌسى چغت عجت آعیت چؾن هی ؽَز. 

 

ثتسریح پظ اس ًزم ؽسى آّغتِ چغت خسا هی . پوبز اریتزٍهبیغیي چؾوی زازُ هی ؽَز
 .ؽَز

 

 عبػت آیٌسُ فَرت هی گیزز 24ارخبع ثِ چؾن پشؽک زر. 



 3بیوار شواره 
 عبلِ، ثب عززرز فزًٍتبل ٍ زرز ؽسیس چؾن راعت ٍ تبری زیس ٍ تَْع ٍ اعتفزاؽ   60ذبًن

 .هزاخؼِ ًوَزُ اعت

 زر هؼبیٌِ هززهک فیکظ ٍ قزًیِ تبر ٍ هلتحوِ قزهش اعت ٍ حزکبت چؾن ثِ کٌسی
 .اًدبم هی ؽَز



 گلوکوم حاد ساویه بسته
 

اثجبت تؾریـ ثب اًساسُ گیزی فؾبر زاذل چؾوی اعت. 

 

زرهبى زر اٍرصاًظ: 
 یک قطزُ %0.5قطزُ تیوَلَل 

 500اعتبسٍالهیسmg 

 1هبًیتَلgr/kg 

هؾبٍرُ اٍرصاًظ چؾن پشؽکی 



 

 عبلِ ثب ضزثِ هغتقین چبقَ ثِ چؾن هزاخؼِ ًوَزُ اعت 30آقبی. 

 4بیوار شواره 







 تزوهای نافذ چشن
زر ّز سذن پلک ٍ ثبفت اطزاف چؾن ثبیس پبرگی گلَة را زر ًظز زاؽت. 

عی اعکي آگشیبل ٍ کزًٍبل ارثیت 

زرهبى: 
ؽیلس هحبفظ چؾوی 

ٍاکغي کشاس 

 (عفبسٍلیي)آًتی ثیَتیک ٍریسی 

ضس اعتفزاؽ ٍ ضس زرز 

 

 



 عبلِ ثسًجبل افبثت هؾت ثِ چؾن ثب تبری زیس ٍ زرز چؾن هزاخؼِ ًوَزُ  20ثیوبر ذبًن
 .اعت

 5بیوار شواره 



 هایفوا  
ذَى یب لرتِ زر اتبق قساهی چؾن. 

زر تزٍهب ثؼلت پبرگی ػزٍق ػٌجیِ اعت. 

زرهبى: 
Elevation عز 
گؾبز کٌٌسُ هززهک 

تیوَلَل 

هبًیتَل 

اعتبسٍالهیس 

هؾبٍرُ اٍرصاًظ چؾن پشؽکی 

 



آقبی آٌّگز زر پبیبى رٍس کبری ثؼلت احغبط خغن ذبرخی زر چؾن هزاخؼِ کززُ اعت  . 

 6بیوار شواره  



 جسن خارجی قزنیه 
هؼوَالً ذَػ ذین اعت. 
حست ثیٌبیی کبّؼ پیسا ًویکٌس هگز ػبرضِ ای رخ زازُ ثبؽس. 
ٍخَز ّبیفوب هطزح کٌٌسُ پبرگی گلَة اعت 
ثززاؽتي خغن ذبرخی: 

ثی حغی ثب تتزاکبییي 
ؽغتؾَی چؾن هوکي اعت ثبػث ذزٍج خغن ذبرخی ؽَز. 
ثب اپلیکبتَر پٌجِ ای ذیظ اقسام ثِ ثززاؽتي خغن ذبرخی هی کٌین. 
زرفَرت ػسم ذزٍج ثب اپلیکبتَر، اس عَسى اًغَلیي اعتفبزُ هی ؽَز. 
ضس زرز ذَراکی ٍ ارخبع ثِ چؾن پشؽک (کلزاهفٌیکل)ثؼس اس ذزٍج، اًتی ثیَتیک هَضؼی ،

 .  اًدبم هی ؽَز



 عبلِ ثسًجبل اعکی ثبسی زر یک رٍس عزز سهغتبًی زچبر اؽک  9ثیوبر کَزک پغز
 .ریشػ ٍ زرز چؾن ّب ٍ قزهشی هلتحوِ ؽسُ اعت

 7بیوار شواره  



 کزاتیت ناشی اس اشعه هاوراء بنفش

 ًعبػت ثؼس ثزٍس هی کٌس 12تب  6هؼوَال. 
فتَفَثی ٍ احغبط خغن ذبرخی، ثلفبرٍاعپبعن، قزهشی هلتحوِ، اؽک : ػالئن ؽبهل

 .ریشػ ٍ زرز اعت
 زر هؼبیٌِ ثب فلَرعئیيAbrasion ًقطِ ای هٌتؾز قزًیِ زیسُ هی ؽَز. 
زرهبى: 

Patch زٍطزفِ چؾن 
قطزُ عیکلَپلضیک 
 (اریتزٍهبیغیي)آًتی ثیَتیک هَضؼی 
ضس زرز ذَراکی 

 عبػت رخ هیسّس 36تب  24ثْجَز ظزف. 



 عبلِ ثسًجبل تَرم ٍ قزهشی اطزاف چؾن راعت هزاخؼِ ًوَزُ اعت 8ثیوبر پغز .
حزکبت چؾوی ثسٍى .هززهک ٍاکٌؼ ثِ ًَر طجیؼی زارز ٍ حست ثیٌبیی طجیؼی اعت

 .زرز اعت

 8بیوار شواره  



 سلولیت پزه اربیت  
 

عبل ؽبیؼتز اعت 10زر افزاز سیز . ػفًَت پلک ٍ ثبفت اطزاف چؾن هی ثبؽس .
 .ؽبیؼتزیي ارگبًیغن هغٍَل، اعتبف طالایی اعت

 

زرهبى: 
 3آًتی ثیَتیک ذَراکی هثل کَآهَکغی کالٍ ٍ عفبلَعپَریي ًغل 

کوپزط گزم 

 عبػت ثؼس 48تب  24هؼبیٌِ هدسز 

هؾبٍرُ چؾن پشؽکی زر هَارز ؽسیس 



 سلولیت اربیت  
هؼوَالً ثسلیل اًتؾبر . ػفًَت ثبفت چؾن اعت کِ ذطزًبک ثَزُ ٍ ًیبسهٌس ثغتزی اعت

 .ػفًَت اس عیٌَط ّبی پبراًبسال ثرقَؿ اتوَئیس رخ هیسّس

تؾریـ آى اس علَلیت پزُ ارثیت ثب عی تی اعکي اعت. 

پبعد . حست ثیٌبیی کبّؼ یبفتِ اعت. حزکبت چؾوی زرزًبک اعت. ثیوبراى تت زارًس
 .هززهک غیز طجیؼی اعت

زرهبى: 
آهپی عَلجبکتبم، کبرثبپٌن 3یب  2عفبلَعپَریي ًغل : ثغتزی ٍ آًتی ثیَتیک ٍریسی ،  +

 هتزًٍیساسٍل یب کلیٌساهبیغیي

هؾبٍرُ اٍرصاًظ چؾن پشؽکی 

 





 عبلِ ثسًجبل تزؽحبت یکطزفِ ثسٍى زرز چؾوی هزاخؼِ ًوَزُ اعت 45ثیوبر ذبًن  .
 .ثیوبر اظْبر هیسارز فجح ٍ ٌّگبم ثزذبعتي اس ذَاة پلکْب ثْن چغجیسُ اعت

 9بیوار شواره  



 کنضکتیویت باکتزیال  
 

اعتبف ٍ اعتزپتَکَک اعت: ؽبیؼتزیي ػلت. 

لٌفبزًَپبتی ًسارًس. هؼوَالً تزؽحبت هَکَپزٍالًت ٍ قزهشی هلتحوِ زارًس. 

 

 زرهبى ؽبهل تزیوتَپزین ٍ پلی هیکغیيB اعت. 
 زر کغبًی کِ لٌش چؾوی زارًس اس عیپزٍفلَکغبعیي یب آهیٌَگلیکَسیس ثزای پَؽؼ

 .عَزٍهًَب اعتفبزُ هی ؽَز

 

 



 

ؽبیؼتزیي ػلت آزًٍَیزٍط اعت. 

کوَسیظ، ذًَزیشی عبة کٌض کَچک ٍ لٌفبزًَپبتی اطزاف . هؼوَالً ثسٍى زرز اعت
 .گَػ زیسُ هی ؽَز

اؽک هقٌَػی( + هثل ًفبسٍلیي)زکٌضعتبى چؾوی+ کوپزط عزز : زرهبى 

 

ِاگز ثؼس اس هؼبیٌِ ًتَاًین ثیي کٌضکتیَیت ٍیزال ٍ ثبکتزیبل افتزاق زّین ثبیس آًتی : ًکت
 .ثیَتیک هَضؼی ّن ثِ زرهبى اضبفِ ؽَز

 کنضکتیویت ویزال  



 ثیوبر ذبًن خَاى ثسًجبل ثزذبعتي اس ذَاة هتَخِ تَرم پلک ٍ قزهشی ٍ هرتقزی زرز
 .ؽسُ اعت

 10بیوار شواره  



 هوردلوم
 
فَلیکَل لجِ پلک ٍ غسز عجبعِ ٍ غسز ػزق ( اعتبف طالیی)ػفًَت ثبکتزیبل : ذبرخی

 .ًبحیِ هی ثبؽس
 
ؽجیِ َّرزلَم ذبرخی اعت اهب پَعچَل آى زر . ػفًَت غسز هیجَهیي هی ثبؽس: زاذلی

 .قغوت زاذلی هلتحوِ ثبس هیؾَز
 
زرهبى: 

 رٍس 10کوپزط گزم ٍ پوبز اریتزٍهبیغیي چؾوی زٍثبر زر رٍس ثوست 
ِارخبع ثِ چؾن پشؽک ثزای زرًبص آثغ 



 

 

 

 خسته نباشید


