
 

  

 

 بنام خداوند جان وخرد

  دنا تخصصی و فوق تخصصی  بیمارستان  

 به بیمار بخش آموزش

                        

 انسداد مجاری اشکی در اطفال

 

  آدرس : شیراز، چهار راه ستارخان، کوی دنا،

 بیمارستان دنا            

 36490411-17تلفن :            

 36490433فاکس :            

 

 

 

 

 

 

 

 

 شناسنامه بروشور آموزشي

 انسداد مجرای اشکي در اطفال عنوان

 واحد آموزش به بيمار تهيه كننده

 دكتر سيد محمد باقر ابطحي د كنندهتأیي

 1400تابستان  سال تهيه

 ارتقاءسوپروایزور برومند  -م ناظر كيفي

 سالمت

  بخشتحت نظارت و مشاوره 

 مدیریت كيفيت بيمارستان
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 منابع  :   

 2014نلسون  

 

 

 

 گرفتن بینی کودک
 

هفته بعد از جراحی نباید با شدت خالی شود. اما  2بینی کودک تا 

 میتوانید به آرامی ترشحات موجود در بینی را خارج کنید.

 

 لوله سیلیکونی
 

اگر در مجرای اشک لوله سیلیکونی گذاشته شده، معموال برای کودک 

مشکلی ایجادنمی کند.اما در صورتیکه لوله در گوشه چشم کودک کامال 

 نمایان شده، با پزشک کودک تماس بگیرید. 

 

 بازی و مدرسه
 

هفته بعد از عمل جراحی، کودک فقط مجاز به انجام فعالیت های  2تا 

بازی های سنگین مثل فوتبال و ورزش های سبک است. او نباید 

دیگری که در آنها انکان برخورد وجود دارد را انجام دهد. همچنین او 

 1نباید فعالیت هایی را انجام دهد که باعث تنگی نفس بشود. حداقل 

هفته بعد از جراحی، کودک نباید شنا کند. بعد از آن نیز باید مطابق 

روز بعد از جراحی، کودک نباید به  2دستور پزشک عمل کند. حداقل تا 

 مدرسه برود.
 

 حمام کردن
 

از پزشک بخواهید شما را در این زمینه راهنمایی کند. بعضی از 

را به جای دوش گرفتن مجاز می  حیپزشکان حمام کردن بعد از جرا

 دانند.

www.denahospital.com 

 



 

 

 

این مجرا معموال یک چشددم  هفتگی بعد از تولد،به علت انسددداد

 کودک آبکی وپراز اشک می باشد .

اشکی بسته است، چشم مبتال مستعد در این کودکان چون مجرای 

باشد و به تدریج دچار ترشحات چرکی میگردد وهنگام  عفونت می

 صبح پلک های کودک به هم می چسبند.

بعد از یک ماهگی به دفعات دچارترشح چرکی می اگر چشم کودک 

گردد امکان انسددداد مجرای اشددکی وجود دارد و باید به پزشددک 

 مراجعه نمود . 

 این عارضه به شرح زیر است:عالئم اصلی 

 *آبریزش مداوم چشم 

 *عفونت چشم که بسیار نادر است 

ست  شم و تورم کناره ی بینی در شه ی داخلی چ *وجود آب در گو

  زیر گوشه داخلی چشم

 آیا باید به پزشک مراجعه کرد؟

سالگی خود به  1درصدموارد انسداد مجرای اشکی تا 90تقریبا در 

با درمان ،ممکن اسددت زودتر باز شددود .اگر خود باز میشددود .اما 

شکی انجام  شما دائما آب میدهد باید معاینه پز شمهای  کودک  چ

سدداعت کودک را نزد  24دهید .اگر عالئم عفونت وجود دارد ظرف 

 پزشک ببرید .

  درمان انسداد مجرای اشکی:

 کودک را معاینه میکند و اگر عالئمی از عفونت پزشک چشمهای 

 

 

 

 

 در اطفال: یانسداد مجرای اشک

شم به  شک را از چ ستند که ا شکی، کانال های باریکی ه مجاری ا

 یا هرگاهی انتهای یکی از این مجراها  میکنند. هدایتداخل بینی 

هنگام تولد با الیه ای مخاطی مسدددود میشددود و امکان ها آندو 

آبریزش  یگاه گاهیاچشم کودک دائما وتخلیه اشک از بین میرود 

  . و ترشح دارد

 
در حال طبیعی مجرایی بین گوشدده داخلی پلک چشددم و مجرای 

که آن را مجرای اشددکی می  بینی هر طرف صددورت وجود دارد 

 .چشم به طور دائم به داخل بینی می ریزد.از این مجرا اشک نامند

 

 

 
 

شکی  مجرای ست. از 6ا صد نوزادان در موقع تولد کامال باز نی در

 4تا 2زمانی که ترشح اشک در چشم نوزاد شروع میشود یعنی از 

 
 

 
ممکن است توصیه کند که بخش فوقانی  وجود نداشته باشد ،

 . مجرای اشک را با مالیمت ماساژدهید

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شک پماد آنتی  ست پز شد ممکن ا شده با شم عفونی  اگر چ

وپزشددک این بیوتیک تجویز کند. وقتی که عفونت از بین رفت 

شما داد شدن مجرای میتوانید  اطمینان را به  ساژرا برای باز  ما

 اشکی کودک آغاز کنید .
  

 

 برطرف کردن انسداد مادرزادی مجرای اشکی:
 

شه داخلی  ست از زیر گو ست را در ستها، پو ستن د ش پس از 

دهید. تکرار این عمل سه یا چشم آرام با انگشت اشاره ماساژ 

مدت یک یا دو هفته ممکن اسددت انسددداد  چهار بار در روز به

 مجرای اشک را برطرف کند.

 

 مراقبت از کودک بعد از جراحی:
 

 

 کمپرس سرد
 

بعضددی از پزشددکان کمپرس سددرد را بعد از جراحی انسددداد 

مجرای اشک مفید می دانند. از پزشک بخواهید شیوه کمپرس 

سددرد و دفعاتی که در شددبانه روز باید انجام شددود را به شددما 

 توضیح بدهد.
 

 

 قطره آنتی بیوتیک
ممکن اسددت برای کودک پماد انتی بیوتیک یا قطره چشددمی 

تجویز شددود. دقیقا مطابق با دسددتور پزشددک از دارو اسددتفاده 

 کنید.
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با استفاده از انگشت اشاره 

خود به آرامی و با حرکات 

چرخشی مسیر مجرای 

 دهید.اشکی را ماساژ 

 


