تیٌایی قثل اص ٍسٍد تِ چطن دسگیش هی ضَد ٍ ًوای

تعریف:

سش عصة تیٌایی دس ایي هَاسد طثیعی است .دیذ
التْاب عصة اپتیک ٍ سشعصة دس داخل چطن هیتاضذ .کِ

هشکضی اغلة هختل هی گشدد .اختالل دیذ سًگی

ضایعتشیي علت آى هیلیي صدایی عصة هیتاضذ ًَ.سیت اپتیک

ٍجَد داسد ،سش دسد یکی دیگش اص ایي عالئن هیثاضذ.

یکی اصضایعتشیي تیواسی ّای دسگیش کٌٌذُ عصة تیٌایی است
کِ اغلة تصَست حاد ظاّش هیطَد .دسٍاقع ضکل اتتذایی
تیواسی ام اس هی تاضذ اها تسیاسی اص ًَسیت اپتیکی ّا ّشگض
تِ ام اس دچاس ًوی ضًَذ

علت:
ًَسیت اپتیک  ,هوکي است ًاضی اص علل گًَاگَى

تشخیص :

تاضذ :
اًجام ام آس آی دس توام تیواساى هثتال تِ ًَسیت اپتیک تَصیِ
 - 1تیواسیْائی کِ تاعث اص تیي سفتي غالف

هی ضَد (.تشای تطخیص پالک ٍ سد ام اس)VEP،L P .

هیلیي طثیعی عصة ضذُ :تیواسی ام اس-
تیواسی ًادسدٍیک
 - 2عفًَتْا :صًٍا-سیفلیس-سل
یهاس یّایی کِ سٍ ی عصة بیًائی ا یجاد گشُ
- 3ب
میکٌٌذ
- 4هسائل دخالت ایهيی تذى  :پس اص سشخجِ-

عالیم :

تذًثال اٍسیٍى  -تذًثال آتلِ-تذًثال اًفلَآًضا

اٍلیي عالهت ایي تیواسی کاّص دیذ است کِ اغلة تِ سشعت

- 5پس اص ٍاکسیٌاسیَى ،تیواسی هلتْة ضذى

ٍطی چٌذساعت گاّی چٌذسٍص سخ هی دّذ ،ایي کاّص دیذ

توام اعصاب تذى -لَپَس -التْاب دٍس

گاُ تِ حذی ضذیذ است کِ تیواسفقط تَاًایی دسک ًَس سا داسد

چطوی -تیواسی ّای چطوی-تیواسیْای

ظوي ایٌکِ تیواسی ،اغلة یک چطن سا دسگیش هی کٌذ .عالئن

سیٌَس تیٌی

ایي تیواسی تِ طَس هعوَل ضاهل  ،کاّص حذت تیٌایی  ،کاّص
حساسیت کاًتشاست  ،اختالل دیذ سًگ ٍ اختالل هیذاى
تیٌایی است ٍ هوکي است دس حشکات چطن دسد داضتِ تاضذ.
ًَسیت اپتیک تِ طَس هعوَل افشاد جَاى سا هثتال هی کٌذ ٍ دس

- 6تیواسیْای فطاس داخل هغضی هثل  :هٌٌژیت ٍ
اًسفالیت.

درمان :
تِ طَس هعوَل دس طَل هذت یک هاُ پس اص حولِ حاد ،تْثَد دیذ
آغاص هی گشدد ٍ استفادُ اص داسٍی کَستَى  ،سثة تسشیع تْثَد دیذ
تیواساى دس هذت  1الی ّ 2فتِ هی ضَد  .گضاسش ّای اٍلیِ تعذاد
کوی اص تیواساى تا تعَیط پالسوا ضذیذ تْثَد یافتٌذ کِ

تحت

کٌتشل هطالعات تیطتش ّستٌذ.
مراقثت پرستاری و آموزش ته تیمار:

صًاى ضایع تش است  .دسگیشی تِ صَست افت دیذ تحت حاد
تشٍص هی ًوایذ کِ دس اکثش افشاد تا دسد اطشاف چطن تِ ٍیژُ
ٌّگام حشکت چطن ّوشاُ است.

دس دٍسَم هَاسد عصة

هثتالیاى تِ ًَسیت اپتیک ّیچگًَِ هٌع غزایی ٍضغلی(کاستا
کاهپیَتش ٍهطالعِ) ًذاسًذ هگشاًجام کاسّای دقیق هاًٌذ

ساًٌذگی ٍکاس تااتضاسّای خطشًاک کِ خَدداسی اص اداهِ ایي

ٍسیذی ،آهثَلی سیِ ،عفًَت ادساسین ی تاضذ .تَْیِ

فعالیت ّاتشایطاى تَصیِ هی ضَد.

هکاًیکی هوکي است تِ علت ساصش تٌفسی هَسد

هطاٍسُ تا چطن پضضک  ،پضضک هغض ٍ اعصاب تشای اسصیاتی

ًیاص تاضذ.

کاهل ٍ دسهاى هطکَک تَصیِ هی گشدد .
تشای کاّص سشدسد  :آب فشاٍاى تٌَضیذ ،اص استشاحت ٍ خَاب
کافی دس ضة ٍ ًیوشٍص غافل ًطَیذ ً ،خَسدى غزا ٍ گشسٌِ
مركسآموزشي درماني نمازي
واحد آموزش ضمن خدمت

هاًذى غیش طثیعی تاعث ایجاد سشدسد هیضَد.
هوکي است پضضک تشای دسد تیص اص حذ تیواس اص قطشُ ّای

التهاب حاد عصة تینایی

چطوی تیحس کٌٌذُ استفادُ کٌذ اگش قطشُ چطوی یا پواد
چطوی داسًذ اص تیواس تخَاّیذ تِ سوت تاال ًگاُ کٌذ دس
سیختي پواد تایذ هقذاسی اص پواد ساتفطاسیذ ٍ تعذ تذٍى تواس
تیَج پواد ،آى سا داخل چطن اص داخل تِ خاسج تکطیذ دس
چکاًذى قطشُ ّن تِ ّویي صَست اًجام هیطَد سپس تِ تیواس
هتزکش ضَیذ کِ تشای هذتی چطن تاس هیطَد.
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