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Persian 

Emergency Services  خدمات اورژانس     

Hyphema           فيمايها                                                
 

جمع شدن يا پر شدن خون ) ما  -فی -خوانده ميشود های(هايفيما 
. ميباشدچشم در فضای ميان قرنيه و عنبيه در قسمت جلوئی 

 .شم پديد ميايدمعموال خونريزی در اثرضربه به چ
 

 

 

با اين حال ظرف . روز اين خون جذب ميگردد 7تا  5معموال بين 
 .روز پس از آسيب ديدگی احتمال خونريزی مجدد وجود دارد 14

فشار . شودباال رفتن فشار داخل چشم ب خونريزی ممکن است باعث
 .بسيار باال ممکن است به ديد شما آسيب بزند

صدمۀ می  ديگر، بزرگترين نگرانی ايجاد شچ ند هر  آسيبهمان
 . چشم ميباشددائمی به 

 
 عالئم هايفيما

بسته به اينکه ميزان خونريزی چه اندازه بوده باشد، ممکن  •
جمع شدن خون عنبيه است در قسمت پائينی چشم در جلوی 

 .مشاهده شود

ئی در صورتيکه خون در قسمت جلوی چشم جمع شود، بينا •
شده يا جلوی ابرآلودگی  و يا  تاری شما ممکن است دچار

 .ديدتان گرفته شود

ست به دليل باال رفتن فشارچشم، داخل و اطراف چشم  ممکن ا •
 . ددچار درد شو

حساسيت . (در نور زياد برايتان مشکل شودممکن است ديدن  •
 ).به نور

 
 
 
 

 چه وقت کمک بخواهيم
چشم  در صورت مشاهدۀ هر يک از موارد زير به پزشک خانواده،

 :اين کلينيک برويد -پزشک  مراجعه کنيد يا به واک
 ممکن است وضعيت اين . ناگهانی شديدی در چشم داريد ددر

 .به دليل خونريزی جديد يا افزايش فشارچشم باشد

 بينائی شما تغيير کرده يا بدتر شود. 
 

 

 
 
 
 
 

 عنبيه مردمک

 نمای روبرو هايفيما
 چشم راست

 هايفيما 

 قرنيه

 عنبيه
 

 نمای جانبی
 چشم راست
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 در منزل چگونه از خود مراقبت کنيد
 :روز آينده 7حداقل در طول 

 .چشم آسيب ديده از محافظ چشمی استفاده کنيدبر روی  •

اين بدان معناست که زياد مطالعه . چشم خود را استراحت دهيد •
 .ميخواهيد ميزان حرکت چشم را محدود کنيد. نکنيد

مطمئن شويد که پس . از قطرۀ چشم طبق دستور استفاده کنيد •
ار دوباره محافظ چشم را بر روی چشمتان قر ،از ريختن قطره

 .دباشيداده 

تايلنول يا ( استامينوفن  در صورت احساس درد ميتوانيد از •
 .استفاده کنيد) هانامهای تجاری مشابه در فروشگاه 

) نامهای تجاری مشابه در فروشگاه هاآسپرين يا ( از آ اس آ 
نامهای تجاری مشابه در مورتين، ادويل، يا ( يا ايبوبروفن 
اين داروها ممکن است سبب . استفاده نکنيد) فروشگاه ها

 .خونريزی بيشتری بشوند

در زمان خوابيدن از بالشهائی برای باال آوردن سر و قسمت  •
اين وضعيت . درجه استفاده کنيد 30باالی تن به ميزان حداقل 

 . به جذب خون توسط بدن شما کمک ميکند
 

 
فيما را يروز هنوز وجود ها 7در صورتيکه پس از گذشت **

ميکنيد، دستورالعملهای ذکر شده در باال را تا وقتيکه ديگر مشاهده 
 .خونی ديده نشود، ادامه دهيد

 :هفتۀ آينده 2در طول 

اين . انجام ندهيدهيچ نوع حرکت سنگين يا ورزش سنگين  •
 .امر به پيشگيری از خونريزی بعدی کمک ميکند

 پيشگيری کنيد از آسيب ديدگی چشم در آينده
 : از حفاظ صورت يا عينک ايمنی استفاده کنيدزيرهميشه  مواقعدر 

 بازيهای ورزشی -
 ابزار برقی کار کردن با -
زياد  بطرف شما  تواند با سرعت بسيارب تکه ای کههر  -

 پرتاب شود

 
 
 
 
 
 
 
 

 :برای آنکه بيشتربدانيد خوب است سوال کنيد
 از پزشک خانوادۀ خود •

 از داروساز خود •

با ( سی تماس بگيريد  . با هلت لينک بی   1-1-8با شمارۀ  •
و يا به  )برای ناشنوايان و يا کم شنوايان   1-1-7شمارۀ 

 .سر بزنيد   Uwww.HealthLinkBC.caU:آدرس اينترنتی
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