
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سلولیت چشم

 

بیمارستان حضرت 

 رسول)ص( جوانرود

 

 تهیه کننده: سهیال نوری فرد

 بخش اطفال

 

 درمااااااان ساااااالولیت چشاااااام چی اااااات 

شامل مووررد   ت چشمیدرمان سلولی

 :شوووووووودزیووووووو  موووووووی

 شوو  آ تی ووی ییودیوون درمووایی  -

 رسووو هادز رز رم ووو    ووو    -

مووررد   قط ز ضد رح قان یینی در  -

 .ره یاشی رز سینوزیت یاشد

در موررد یادر   شدید ییمار ، درمان 

دهود     یا تی ی ییودین پاسو  یموی  

درمان ج رحی ی ر  دخلیوه تیهوه     

د شحات عهویی سوینو  رسو هادز   

 .شودمی

سلولیت چشمی یه دلیل یزدیکی یوه  

مغز در صورت عد  درمان یوه موقو    

دوریوود راوو رت جوود    ج وو رن مووی

ریجاد رند. ینای رین رهمیوت   یاپذی  

 درمان در ش  آ یه موق  تن رست

. 
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 دووورن رز یوو  ز تن پیشوو ی   تیووا مووی

دقووت در درمووان یووه موقوو    سوو ی    

ها  رطو ر    ها  عهویی در عهویت ییمار 

 .ر  در پیش ی   درردچشم یقش عمدز

لو   سلولیت چشمی خهیف در رودران رغ

یووه صووورت سوو پایی   یووا دجووویز تی ووی 

هوا  خووررری   یوا پی یو   یوا       ییودین

شوود  لوی در    فورصل یزدین درمان موی 

رودران رم   رز ین سال یا در مورردیکوه  

ییمار  هم رز یا عالئم شودید ماینود دو     

حوالی رسوت ح موا یوه     یاال، رس ه رغ   یی

یهوو    در ییمارسوو ان   دجووویز تی ووی  

 .ز رستییودین  رید  ییا
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 علت ییمار  چیهت

سلولیت چشمی رز س ریت عهویت 

رز دسوو  از دنههووی فوقووایی، یووا 

هوا     ه  ش مجا ردی رز روایون 

عهویی مجا ر مثول  ول مویز یوا     

عهویووت مجوو ر  رشووکی   یووا   

هوا    سینوزیت   همچنین تسوی  

موضوو ی پوسووت، تیهووه،  ووزش  

 .شودحش رت یا زرد زخم یاشی می
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سوولولیت چشوومی ع ووارت رسووت رز 

رل هاب یافت حه ز چشمی یوه دلیول   

هوا   ی  سوی، قوارچی یوا      عهویت

ها    یار  یایی ره م موال رز ساخ مان

ها  عهویی مجا ر یوه خووو     یافت

ها  عهویی یه چشم من قول   سینو 

شود   رز عالئم تن دور ، ق مز ،  می

پوو  خووویی، درد در یاحیووه چشووم   

هید خوون در  ها  سو  رفزریش  ل ول

 .رین ییماررن رست
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 عالئووووم ییمووووار  چیهووووت 

  خوویی، درد در  دور ، ق مز ، پو 

هوا    یاحیه چشم   رفزریش  ل ول

سهید خون رز عالئوم رصولی ریون    

ییماررن رست   عالئوم دی و  روه    

ممکوون رسووت در ییموواررن دیوودز 

 :شود موررد زی  رستمی

محد دیت ح رات چشم، رواهش  

 دید   د 
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