
 

  

 

 

 

 بنام خداوند جان وخرد

  ناد تخصصی و فوق تخصصی  بیمارستان  

 به بیمار بخش آموزش

                        

 انسداد مجاری اشکی در اطفال

 

  آدرس : شیراز، چهار راه ستارخان، کوی دنا،

 بیمارستان دنا            

 11409477-71تلفن :            

 11409411فاکس :            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 شناسنامه بروشور آموزشي

 جاری اشکيانسداد م عنوان

 دفتر آموزش به بيمار تهيه كننده

 0011تابستان  سال تهيه

 م.برومند ناظر كيفي
 )سوپروایزرارتقاءسالمت(
تحت نظارت و مشاوره دفتر مدیریت 

 بيمارستان دنا كيفيت
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 آموزشی راهنمای 
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تولد،به علت انسداداین مجرا معموال یک چشم کودک هفتگی بعد از 

 آبکی وپراز اشک می باشد .

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

عفونت میباشددد و به تدرید دچار ترشددچاک چرکی میگردد وه گا  

 صبح پلک های کودک به هم می چسب د.

ترشح چرکی می بعد از یک ماهگی به دفعاک دچاراگر چشم کودک 

گردد امکان انسدددداد مجرای اشدددکی ورود دارد و باید به پ شدددک 

 مرارعه نمود . 

 عالئم اصلی این عارضه به شرح زیر است:

 *آبری ش مداو  چشم 

 *عفونت چشم که بسیار نادر است 

ست  شم و تور  ک اره ی بی ی در شه ی داخلی چ *ورود آب در گو

 زیر گوشه داخلی چشم 

 پزشک مراجعه کرد؟آیا باید به 

سالگی خود به  0درصدموارد انسداد مجرای اشکی تا 01تقریبا در 

خود باز میشووود ماما با درمان ،ممکن اسووت ز دتر باز شووود ما ر 

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

سوواعت کودک را نزد  40دهید ما ر عالئم عفونت  جود دارد ظرف 

 پزشک ببرید م

  درمان انسداد مجرای اشکی:

 کودک را معاینه میکند   ا ر عالئمی از عفونت پزشک چشمهای 

 

 

 

 انسداد مجرای اشک در اطفال:

شک را از چشم به  شکی، کانال های باریکی هستند که ا مجاری ا

میکنندم اهی انتهای یکی از این مجراها یا هر هدایت داخل بینی 

هنگام تولد با الیه ای مخاطی مسوود د میشووود   امکان د  آنها 

شک از بین میر د    اه  اه آبریزش  یاچشم کودک دائما  تخلیه ا

  . ترشح دارد

 
مجرایی بین  وشووه داخلی پلک چشووم   مجرای  در حال طبیعی

که آن را مجرای اشووکی می   بینی هر طرف صووورو  جود دارد 

 .ماز این مجرا اشک چشم به طور دائم به داخل بینی می ریزدنامند

 

 

 
 

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

 0تا 4زمانی که ترشح اشک در چشم نوزاد شر ع میشود یعنی از 

 
 

 
صیه کند که بخش  ست تو شد ،ممکن ا شته با قانی فو جود ندا

 .  مجرای اشک را با مالیمت ماساژدهید

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

بیوتیک تجویز کندم  قتی که عفونت از بین رفت  پزشووک این 

ماسوواژرا برای باز شوودن اطمینان را به شووما دادند میتوانید 

  مجرای اشکی کودک آغاز کنید م
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با استفاده از انگشت اشاره 

خود به آرامی و با حرکات 

چرخشی مسیر مجرای 

 اشکی را ماساژ دهید.

 

 


