
 

 آب هزٍاریذ چیغت؟

آب هزٍاریذ تِ هعٌای کذر ؽذى لٌش چؾن هی تاؽذ. ایي کذٍرت تاعث 
کاّؼ ٍ یا اختالل در تیٌایی هیؾَد .در اکثزیت هَارد آب هزٍاریذ 

کٌَى ّیچ رٍؽی خْت پیؾگیزی ٍ تعلت افشایؼ عي رخ هی دّذ. تا 
 یا تِ تعَیق اًذاختي آب هزٍاریذ ؽٌاختِ ًؾذُ اعت.

 

 عالئن تیواری چیغت؟

عال ( ایي  هؾکل   50عال ) تٌذرت سیز 50هعوَال  در عٌیي  تاالی 
تتذریح  ؽزٍع  هی ؽَد  ٍ تؾذیذ  هی ؽَد. در گزٍّی اس افزاد تٌا تز 

تز اعت. کاّؼ  تیٌایی دالیل  هختلف  پیؾزفت تیواری  عزیع 
عالهت  ایي تیواری اعت. اگز چِ اختالل در تیٌایی  تصَرت  پخؼ 

ًَر ٍ یا  تٌذرت  دٍ تیٌی در یک  چؾن  ًیش  اس عالئن  آب هزٍاریذ  
هی تاؽذ .در یک  ًَع  آب هزٍاریذ  قذرت  ًشدیک تیٌی  تِ  تذریح  

ک تیي خْت افشایؼ  هی یاتذ  تطَریکِ  فزد  ًیاس  تِ  عیٌک ًشدی
هطالعِ ًخَاّذ داؽت .در هَارد پیؾزفتِ، آب هزٍاریذ هی تَاًذ هٌدز 
تِ آب عیاُ ) افشایؼ فؾار داخل خؾن ( گزدد.لذا هزاخعِ توَقع ایي 
تیواراى اس تزٍس آب عیاُ خلَگیزی خَاّذ کزد. هتاعفاًِ  تاٍر غلط  در 

کٌذ   هَرد  آب هزٍاریذ ایي اعت کِ تیوار سهاًی تِ پشؽک  هزاخعِ
کِ  ًتَاًذ اًگؾتاى  دعت خَد را  تؾوارد. در صَرتیکِ در ایي سهاى 

 .آب هزٍاریذ عخت تزٍ ؽاًظ عَارض آى تیؾتزاعت

لذا  سهاى  اًدام  عول  حتوا  تایذ  تَعط  خزاح  در طی هعایٌات  
 .چؾن  پشؽکی  هؾخص  گزدد

 سهاى ٍ عَارض

 

هعوَال سهاًی خزاحی ٌّگاهیغت کِ آب هزٍاریذ تِ حذی تاعث 
کاّؼ دیذ ؽَد کِ هاًع اًدام فعالیتْای رٍساًِ تؾَد. عاالًِ 

اس دّْا هیلیَى عول آب هزٍاریذ اًدام هی ؽَد کِ  تیؼ
ایي عول ّا تذٍى عارظِ اعت. در کؾَر ها ًیش 95% حذٍد

عول آب هزٍاریذ تا رٍػ ّای  100,000عاالًِ تیؼ اس 
 هختلف اًدام هیؾَد.

 درهاى

درهاى آب هزٍاریذ خزاحی ٍ خایگشیي کزدى لٌش کذر ؽذُ تا یک لٌش 
ّن اکٌَى رٍػ ًَیي ٍ پیؾزفتِ  هصٌَعی داخل چؾوی هی تاؽذ.

خزاحی آب هزٍاریذ، اعتفادُ اس دعتگاُ هاٍرا صَت )فیکَ( ٍ کارگذاری 
لٌش داخل چؾن هی تاؽذ ایي عول در اکثزیت هَارد تحت تی حغی 
هَظعی تا قطزُ تی حغی ٍ یا تشریق هختصز اًدام هی پذیزد ٍ حذٍد 

 .دقیقِ طَل هی کؾذ 30

هیلیوتزی ( در قزًیِ  3 - 5/3)در حذایي عول تا تزػ تغیار کَچک 

کار ٍدر داخل چؾن لٌش خایگشیي رٍی ّن تا ؽذُ م هی ؽَد ٍاًدا
  .گذاری هی ؽَد. در اکثزیت هَارد ًیاس تِ سدى تخیِ ًوی تاؽذ

 ّای درهاى رٍػ

عذعی را ٍقتی کاهالً کذر ؽذُ تَد اس  خزاح چؾندر گذؽتِ 
ًوَد. اها  اصالح هی عیٌکچؾن خارج هی کزد ٍ دیذ را تا 

گَیٌذ تْتز اعت قثل اس ایٌکِ عذعی  ٍسُ هتخصصاى هیاهز
 کاهال عفت ؽَد عول خزاحی اًدام گیزد.

 

 

در رٍؽی خذیذتز هَعَم تِ اکغتزًال اس لٌشی کِ اس خٌظ 
ؽَد ٍ ٌَّس ًیش  اعت اعتفادُ هی پالعتیکٍ گًَِ ای  کزیغتال

چؾن  عذعیکارتزد دارد. در ایي رٍػ لٌش هصٌَعی خایگشیي 
 ؽَد. هی
اعت. ایي رٍػ  عول فیکَتزیي رٍػ درهاى آب هزٍاریذ  تاسُ

ّن تزهثٌای خایگشیٌی لٌش تِ خای عذعی اعت، اها لٌش هَرد ًیاس 
ٍ قاتل اًعطاف یا تِ اصطالح تاؽَ اس خٌظ پالعتیک ؽفاف 

(foldable اعت کِ آى را تَعط اتشار ٍیضُ ای لَلِ کزدُ ٍ اس )
قثلی هیلیوتز ٍارد کپغَل عذعی  3عَراخی در قزًیِ تِ اًذاسُ 

اعت هی کٌٌذ ٍ لٌش درٍى کپغَل  اکٌَى اس چؾن خارج ؽذُکِ 
 کزیغتالآیذ. کِ اس خٌظ  تاس هی ؽَد ٍ تِ حالت هطلَب درهی

کارتزد ؽَد ٍ ٌَّس ًیش  اعت اعتفادُ هی پالعتیکٍ گًَِ ای 
چؾن  عذعیدارد. در ایي رٍػ لٌش هصٌَعی خایگشیي 

اعت. ایي  عول فیکَتزیي رٍػ درهاى آب هزٍاریذ  ؽَد.تاسُ هی
رٍػ ّن تزهثٌای خایگشیٌی لٌش تِ خای عذعی اعت، اها لٌش 
هَرد ًیاس اس خٌظ پالعتیک ؽفاف ٍ قاتل اًعطاف یا تِ 

( اعت کِ آى را تَعط اتشار ٍیضُ ای foldableاصطالح تاؽَ )
هیلیوتز ٍارد کپغَل  3لَلِ کزدُ ٍ اس عَراخی در قزًیِ تِ اًذاسُ 

اعت هی کٌٌذ ٍ لٌش  ذعی قثلی کِ اکٌَى اس چؾن خارج ؽذُع
 آیذ. درٍى کپغَل تاس هی ؽَد ٍ تِ حالت هطلَب درهی

 هزاقثت ّای تعذ اس عول خزاحی کاتاراکت 
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چٌذرٍستعذاسعول خزاحی هوکي سخن تاکَچکتزیي  -1
فؾارتاسؽَد،تٌاتزایي هحافظ چؾوی را حتی ٌّگام خَاب 

 تزًذاریذ.

هحافظ  پالعتیکی  قاتل ؽغتؾَ اعت، لذا رٍساًِ  تا آب  ٍ  -2
 ؽغتِ ؽَد.صاتَى 

ادُ دارٍّا را طثق دعتَر پشؽک اعتفادُ کٌیذ ٍ اس اعتف -3  

در ّز هزاخعِ تِ پشؽک، دارٍّا را تا خَدتاى تثزیذ ٍ یا ًام  -4
 آى ّا را تِ خاطز تغپاریذ.

تْتز اعت قطزُ چؾوی تَعط فزد دیگزی در چؾن ؽوا  -5
 چکاًذُ ؽَد

 

چکاى تا در ٌّگام چکاًذى قطزُ چؾوی ًثایذ ًَک قطزُ  -6
 عطح قزًیِ، هضُ ّا یا پلک تواط پیذا کٌذ.

در صَرتی کِ تیؼ اس یک ًَع قطزُ اعتفادُ هی کٌیذ،  -7
دقیقِ تعذ اس قطزُ اٍل ریختِ ؽَد. 5قطزُ دٍم حذاقل   

تعذاسچکاًذى قطزُ، حذاقل یک دقیقِ چؾن ّا را تثٌذیذ ٍ اس -8

 پلک سدى ّای ؽذیذ خَدداری کٌیذ.

دى در ٌّگام ًواس خَدداری کٌیذ ذُ کزتا یک ّفتِ اس عد -9

  ت تِ پیؾاًی ًشدیک کٌیذ.هْز را تا دعٍ

  را تا دعت تِ پیؾاًی ًشدیک کٌیذ. 

 

پٌح رٍس تعذ اس خزاحی آب هزٍاریذ تذٍى عارظِ،  -10
 اعتحوام تال هاًع اعت.

هطالعِ، تواؽای تلَیشیَى ٍ فعالیت ّای عادی سًذگی  -11
 خغواًی ًثاؽذ تالهاًع اعت. اًدامکِ تَام تا فعالیت ؽذیذ 

فعالیت ؽذیذ خغواًی پظ اس خزاحی کاتاراکت عَاقة خثزاى 
 ًاپذیزی را تِ ّوزاُ دارد.

عزها یا گزهای َّا آعیثی تِ چؾن عول ؽذُ ٍارد ًوی -12
 کٌذ.

تِ هحط ایداد درد چؾن، قزهشی، حغاعیت تِ ًَر، -13
هزاخعِ کاّؼ دیذ ٍ تزؽح چزکی اس چؾن فَرا تِ پشؽک 

کٌیذ. در صَرتی کِ تِ خزاح خَد دعتزعی ًذاؽتیذ، تِ 
 درهاًگاُ اٍرصاًظ چؾن هزاخعِ کٌیذ.

دیذ ؽوا در چٌذ رٍس اٍل تعذ اس عول خزاحی هوکي  -14
اعت کاهل ًثاؽذ کِ احتواال تِ علت ٍرم هَقتی قزًیِ ٍ یا 

 ٍخَد تخیِ ّا اعت.

ُ لٌش ؽوا تعذ اس خزاحی آب هزٍاریذ، در صَرتی کِ ؽوار -15
ًشدیک تز اعاط تْتزیي دیذ دٍر تعییي ؽذُ تاؽذ، تزای دیذ 

 ًیاس تِ عیٌک هطالعِ خَاّیذ داؽت.

کپغَل عذعی هوکي اعت هاُ ّا یا عال ّا تعذ اس  -16
عول کذر ؽذُ ٍ تاعث کاّؼ تیٌایی ؽَد. ایي پذیذُ تِ 

 عَْلت ٍ تا لیشر تِ طَر عزپایی درهاى هی ؽَد.

هل تعذاسعول،رصین غذایی هایعات پظ اسَّؽیاری کا-17
 رصَرت تحول ٍعذم تَْع رصین غذاییراؽزٍع کزدُ ٍد

 هعوَلی راؽزٍع کٌیذ.

                                         

 

 کاتاراکت

 )آب مروارید( 

 واحد آموزش
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