
 

 

 

 

 

 

 

 کاشاندانشگاه علوم پزشکی            

 

 ENTبیمارستان فوق تخصصی چشم و    

 متینی

 ISO 9001-2008و  IMSدارنده گواهینامه 

 

 آموزش های پس از عمل جراحی

 افتادگی پلک ) پتوز (

 

     

 
 

 

 

 تهیه و تنظیم :

 بیمارستان متینی واحد آموزش

1400 

 

 

ر عمل جراحی پتوز گاهی الزم است . د14

عمل در هر دو چشم صورت گیرد)درحالیکه 

 به نظر شما عالیم بیماری یک طرفه است.(
 

. مصرف قطره های چشمی باید حداکثر تا 15

یک ماه پس از عمل ادامه یابد.طرز مصرف 

قطره وپماد را از پزشک خود سوال کنید.در 

اورید هر مراجعه داروهای مصرفی را با خود بی

ونام آنها را یاد بگیرید. از مصرف خودسرانه 

 دارو بپرهیزید.
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 درصورت عدم دسترسی به جراح خود به 

   اورژانس بیمارستان مراجعه کنید.
 

 . تاریخ عمل را به یاد داشته باشید ودر هر 10  

 مراجعه بیان کنید.
 

 . از روز بعداز عمل مسافرت با هواپیما یا11  

 هر وسیله ای دیگر بالمانع است.
 

. در جراحی پتوز,اغلب تا مدتی چشم 12

اندکی باز می ماند.که بایستی شب ها با 

مصرف پماد،جلوی خشک شدن چشم گرفته 

پس از چند ماه چشم با  "شود.که معموال

شرایط فوق سازگار شده ونیاز به مصرف پماد 

 نیست.
 

سفیدی  . بعداز عمل پتوز،در نگاه به پایین 13

چشم بیشتر از طرف مقابل دیده می شود که 

یکی از عوارض اجتناب ناپذیر عمل است 

 وباید از قبل در مورد آن تصمیم گرفت.
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. در تاریخ های ذکر شده جهت معاینهه بهه 6

 طور دقیق مراجعه کنید. 

. زمان حمام کردن را از پزشک خود سهوال 7

وز دوم به بعد می توانید کنید.ولی معموال از ر

 حمام کنید.

. مطالعه،تماشای تلویزیون وفعالیهت ههای 8

عههادی زنههدگی از روز بعههد ازعمههل بالمههانع 

است.خوابیدن به سمت چشم عمل شده نیهز 

 مانعی ندارد. 

.  در روزهای بعداز عمل در صورتی که دچار 9

کاهش دید چشم،قرمزی،حساسیت به نور یا 

درد دائمی چشم شدید به پزشک خود 

 مراجعه کنید.
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نکاتی کهه افهراد پهس ازعمهل جراحهی 

 افتادگی)پتوز( پلک باید بدانند:

 
بعداز عمل جراحی پتوز اغلب نیاز به بسهتری .1

 شدن وجود ندارد.

.پانسمان چشم روز بعد ازعمل برداشته مهی  2

شودو برحسب معاینه چشهم،ممکن اسهت روز 

چشم پانسمان شود. ولی بعد ازاین اول تا سوم 

زمان به پانسمان یا شیلد)محافظ پالسهتیکی( 

 نیازی نیست.

. نماز خواندن از همهان روز عمهل بها تهیمم 3

 بالمانع است.)سجده کردن نیز مانعی ندارد(

. در عمل جراحی پتوز سهه نهوب بهیهه روی 4

روز بعهداز عمهل  "پلک داریم : یکهی معمهوال

سری انتهای هفتهه اول برداشته می شود. یک 

وسری دیگر انتههای هفتهه دوم بعهد از عمهل 

 برداشته می شوند.

. در تاریخ های ذکر شده جهت معاینه به طور 5

   دقیق مراجعه کنید. 
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 پتوزچیست؟

به افتادگی پلک فوقانی پتوز گفته می شود. 

این افتادگی ممکن است خفیف بوده و یا 

ا بپوشاند. در برخی موارد تمامی مردمک ر

پتوز می تواند دید طبیعی را محدود و یا حتی 

 بطور کامل مسدود نماید.
 

 :  پتوزعلل 
علل مادرزادی ، افزایش سن ، ضربه شدید بهه 

تصههادف ،  جراحههی هههای چشههمی ، چشههم ،

 سوختگی ها ،....  

 

 : پتوزمشکالت ناشی از 

تنبلی چشهم در کودکهان ، خسهتگی زودر  

یجهاد چهین و چهرور در پیشهانی ، چشم ، ا

 کاهش زیبایی صورت ، ....
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