
 

احتمال موفقیت درمان انسداد مجرای اشکی با روش جراحی باا      

% است .در این گروه ازبیماران پانسماان شماو و                 59حدود  

ساعت بعد از عمل اناجاام مای             24تا    42تامپون بینی برای    

 شود.)بسته به نظر و توصیه جراح(

هفتاه    3تا    4*قطره های شمو و بینی باید بعد از عمل به مدت             

 باید ادامه یابد.

 استراحت و جلوگیری از فعالیت شدید بدنی .*

 هفته 3تا  4خودداری از فین کردن شدید برای * 

 جود بخیه هاو خودداری از خیس کردن محل زخو تا زمان* 

 .روز مصرف شود 7تا 9آنتی بیوتیک خوراکی باید *

 بعد از عمل صورت می گیرید. 7تا  9* برداشتن بخیه ها در روز 

 

 در صورت وجودعالئو زیر به مراکز درمانی مراجعه نمایید:

 *خروج تامپون

 * خونریزی بینی

 * افزایش ترشحات شرکی و قرمزی شمو

 *تب 

 *اگر بینایی مختل شده باشد.

 *خونریزی مختصراز بینی عادی است .

*در صورت بروز خونریزی شدید و غیر معمول ابتدا باید بیماار را               

آرام کرد و سر را در موقعیتی باالتر ازتنه قرار داد و کمپرس یخ روی 

 پیمانی و محل عمل قرار داد.

*در صورت عدم کنترل خونریزی الزم است به یکی از مراکز درمانی 

 یا پزشک معالج خود مراجعه نمود. 

 منابع:

اسدی نوقابی،احمدعلی. دهقان نیری، ناهییید. بیرونیر و سیودا                     

پرستا ی داخلی جراحی)بیما يهای قیلیو و عیرو ا. انیتی یا ا                     

  0202ن رسالمی

42235501-3شماره تلفن بیمارستان :  

 توصیه هایی برای شما مددجو عزیز :

1-  

2-  

 

 

 DCRجراحی انسداد مجرای اشکی

 بسمه تعالی

 
 دانمگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گیالن

الهیجان بیمارستان دکتر پیروز  

 آموزش به مددجو 

 بیمارستان دکتر پیروزآموزش سالمت 

 الهیجان

1398 



اشک توسط غده اشکی در هر شمو تولید میمود و پاس از              

انجام وظایف فیزیولوژیک توسط کانالهای کوشک   به داخال            

کیسه اشکی منتقل و از طریق مجرای اشکی به داخل بیانای             

 تخلیه میگردد.

 عفونت مجرای اشکی

عفونت مجرا، کیسه یا غده اشکی ،  به دنبال انسداد ماجارای              

اشکی به وجود می آید. عفونت مجرا یا کیسه اشکی در تماام              

 سنین رخ می دهد اما در کودکان  و زنان شایع تر است .

 عالیو :

 *اشک ریزش متناوب یا  همیمگی از یک یا هر دو شمو

 *خروج  شرك به جای اشک  از مجرای اشکی .

 تخلیه ممکن است خود به خود یا با فمار برروی موضع

 صورت پذیرد. 

 *درد، قرمزی و تورم زیر شمو که عفونت را مطرح

 می کند.) داکریوسیستیت حاد(

 علل :

 زمینه فامیلی یا ارثی*

 *عفونت باکتریایی مجرا

 *عفونت سینوس یا بینی به ویژه عفونت مزمن بینی

 درمان :

 داکریوسیستیت حاد: -الف

 (DCRدرمان دارویی و سپس جراحی)

 انسداد مجرای اشکی:  -ب

 د مان جراحی:

انسداد مجرای اشکی فقط در سنین زیر یک سال با میل زدن یاا در                 

اصطالح سونداژ مجرای اشکی قابل درمان است؛ اما در سنین بااالتار                

برای درمان توصیه نمی شود. لذا در بزرگساالن برای درماان انساداد               

 (DCRماجارای اشااکای یاک عامال جاراحای بااه ناام                        

داکریوسیستورینوستومی( انجام می شود  که طی آن مجرای اشاکای             

 مستقیما به داخل بینی باز می شود.

 اقدامات قبل از عمل جراحی:

*با توجه به این که تا شهل و همت ساعت بعد از عمل نباید آب با محل        

زخو تماس داشته باشد، روز قبل از عمل بیماراستحمام کند و اصاالح              

 نماید.

 *از همت ساعت قبل ناشتا باشد.

*اگر بیمار فمار خون باال دارد، صبح روز عمل قرص های فمار خون را               

 با نصف استکان آب میل کند.

 * درمان و کنترل بیماریهای زمینه ای از جمله بیماریهای قلبی و دیابت

 عوارض احتمالی :

انسداد بدون درمان ممکن است باعث عفونت گردد.عفونت بدون درمان     

ممکن است به نقاط دیگر گسترش یابد و یا  در سیستو اشکی ساباب                

 موکوسل و اسکار دائمی گردد . 

 که طی آن  مجرای اشکی مستقیما به داخل بینی باز می شود.

 اقدامات بعد از عمل جراحی:

*تا یک هفته بعد از عمل جراحی از خو کردن سر باه               

پایین، و از خوردن و آشامیدن خوراکی و مایعاات دا             

خودداری کنید، زیرا عدم رعایت موارد فوق می تاواناد           

 منجر به خون دما  شدید شود.

*برای جلوگیری از خونریزی از بینی، تا بیست و شهاار            

ساعت بعد از عمل جراحی، روی محل عمل کمپرس آب          

 سرد یا حتی کمپرس یخ بگذارید.

با توجه به این که این عمل جراحی معموال با خونریزی           * 

زیادی در حین عمل جراحی و حتی در یکی دو روز بعاد          

از عمل همراه است، بعد از عمل تغذیه مناسبی داشاتاه           

باشید تا بدن بتواند خون و آهن از دسات رفاتاه را            

 جایگزینی و جبران کند.

* تا زمانی که لوله سیلیکونی در مجرا قرار دارد ممکان             

است کمی اشک ریزش وحود داشته باشد که با برداشتن       

 لوله برطرف خواهد شد.

*لوله سیلکیونی بعد از عمل جراحی  طبق صالح دید و       

توسط پزشک معالج از طریق داخل بینی و بدون نیاز به           

 بیهوشی یا بی حسی برداشته می شود.


