
قرنيه پيوند
اسـت چشم كره جلوي شفاف قسمت قرنيه
محـيط از را چشـم داخـل پنجره شيشه مثل كه

مي جدا چشمخارج بانك توسط قرنيه تهيه كند.
اهـداي اجـازه آنها بستگان يا خود كه افرادي از

داده را مرگ از پس ميچشم صورت گيرد.اند

قر دريافت كانديد شما چنانچه گرامي گرديدهبيمار جلبنيه زير مطالب به را شما توجه ايد
نماييم:مي
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بيمارسـتان2-1• در الزم معاينـات و آزمايشـات انجام جهت شما جراحي عمل از قبل روز

مي گرديد.بستري

آرايشچشـم• خصوص به آرايش از ها خانم عمل، روز در نماييد. استحمام عمل از قبل روز

نمايند.اجتناب

قنـد• مثـل بيماريهـا ساير علت به كه را داروهائي عمل روز

خون،خون، مـيفشار مصـرف و... قلبي طبـقناراحتي كرديـد

نماييد. مصرف پزشك دستور

باشيد.8• ناشتا جراحي عمل از قبل انجـامساعت عمومي بيهوشي زير جراحي معموال زيرا

پذيرد.مي
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قطرههنگام• و نموده تهيه را خود دارويي نسخه بيمارستان از تجـويزترخيص داروهاي و ها

نماييد. استفاده را شده

از• چشميپس سمت به خوابيدن از و بخوابيد پشت به طـرفعمل بـه يـا و شده عمل كه

نماييد. خودداري شكم

(عمل• بخيه بدون قرنيه پيوند عمل حتمـDSAEKدر پزشك توصيه زمان تا پشـت) بـه ا

بخوابيد.

و• باشيد مزاجازاالمكانحتيآرام اجابت هنگام زدن زور و سرفه و سـنگينوعطسه كـار

كنيد.بدني چشم،خودداري داخل فشار افزايش باعـثخونچون و داده كـاهش را چشم گيري

مي بينايي عصب به شود.صدمه

نداريد.• خاصي غذايي رژيم گونه هيچ

از• پزشك تجويز چشميبرطبق چشميقطره قطره و ( بتامتازون ) بيوتيـكآنتـيكورتون

نماييد .استفاده

حداقل• تجويزي، هاي قطره شدن همزمان صورت بيندازيد.5در فاصله آنها بين دقيقه

چشم• داخل فشار كاهش براي استازوالميد مانند چشم فشار قرص تجويز صورت رادر آن ،

نماييد.6-8هر استفاده ساعت

نماييد.• استفاده استامينوفن قرص از ناراحتي و درد احساس صورت در

(شـيلد)• پالسـتيكي محافظ از بايد شب و روز طي بخيه با قرنيه پيوند از پس ماه چند طي

شود. استفاده چشم روي

نماييد.• استفاده آفتابي عينك از روز طول در



طبيعي• خواب از شدن بيدار هنگام در ترشحات كم ميمقادير كه ترشحاتاست اين توانيد

نماييد. پاك تميز دستمال با را

زيرا• نماييد. مراجعه پزشك به حتما استامينوفن قرص مصرف با درد كاهش عدم صورت در

چشم داخل فشار افزايش دليل به درد است ديگرممكن مهم علل باشد.يا

بايد• را بينايي ناگهاني دكاهش و دهيد اطالع پزشك به هرفوراً در دسترسي، عدم صورت ر

نماييد. مراجعه بيمارستان اورژانس به ساعتي

مدت• به آب با شده عمل تماسچشم نماييد.3-5از اجتناب روز

است.• بالمانع وضو جهت چشم اطراف شستن

زناشويي• ميازاعمال بالمانع بعد باشد.هفته

فعاليت• انجام سـنگينهايياز اشياي كردن بلند خـودداريمانند

نماييد.

سـبك• روي پياده مدتها تا عمل از بعد مجاز ورزشي فعاليت تنها

باشد.مي

نماييد.• خودداري جدا چشم خاراندن و ماليدن از

اوژانـس• يـا معـالج پزشـك بـه چشم اطراف درد نور، از گريز به تمايل قرمزي، صورت در

اورژانسيبيمارستان صورت به اقامت محل پزشك چشم عهمراجيا

زير باشد.اكنيد پيوند زدن پس عالئم است ممكن

قرنيه پيوند

��ر	�زش����

123456٣8١:-0/.-,�	�ز+)�*�()'&%تر#�لا �م(ص)-�����ن�����-��س:�����ن���ر��ن
http://hrmc.iums.ac.ir/

32كد

@?%<=>;��غ :;ABCDE
:;ABCDFG1Hو<J �K%LMN %O@د

Q١٣٩٨�ل


