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 דלקות עיניים א. 

 

 מהו האזור בעין שנפגע מהדלקת?  .1

מית   העין. לח מית  הינן דלקות על לח העיניים  רוב דלקות 
העי ה את לובן  מכס ה מוצק,  ה אותו "ציפוי" דק ו הינ ן.  העין 

ה   מ היא עצ העין, אך יחד עם זאת  הגן על  מסייעת ל מית  הלח
בד"כ,  מים,  הגור שונים,  ולגירויים  מים  הו לזי ה  חשופ

העין = דלקת.   לכאבים, גירוי, ולאודם על פני 

 

 מה גורם לדלקות עיניים? .2

אוויר   הום  מרי ניקוי, זי )חו מיקלים שונים  גירויים של כי
בעל ה,  מחיידקים או נגיפים עלולים  וכד'(, אלרגיות שונות )אבק, פריח מים  הו י חיים, עובש(, זי

ה של   ה חזק החזר מ ה, חצבת ואפילו  טננות רגיל הצ מ היגרם  לגרום לדלקת עיניים. גירוי עלול גם ל
השלג  מ מש  הש מית. –אור  הלח  כולם עלולים לגרות את 

מו  ה  הינן כתוצא הדלקות  מרבית  ה לחיים, ואח"כ  הראשונ ה  החיידקי שכיח יותר בשנ   סוירו הגורם 
ה.  מאלרגי  או 

 

 כיצד מאבחנים שמדובר בדלקת עיניים?  .3

מיוחד   ב התנפח ולגרד,  העפעפיים עלולים ל ה.  הפרש ה  מופיע ה ו מ אדו העין נעשית  הגירוי.  מן  בז
היא אלרגית.  ה  הסיב  כש

ה. בדלקת נגיפית או בדלקת על רקע אלרגי,   ה ולבנ מיכ היות ס ה ל ה עלול הפרש ה בדלקת חיידקית 
ה בד"כ צל  הי ה ת הפרש ה. ה  ול

ה. אך   מקרים יחד עם צינון או אלרגי ה ה ברוב  מופיע היא  מאחר ו הוי,  ה לזי מית קל הלח דלקת על 
מצבים אחרים, קשים יותר. מנת לשלול  היבדק אצל רופא עיניים, על  מיד ללכת ל  חשוב ת
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 מה הטיפול הרפואי המוצע לטיפול בבעיה?  .4

מקרי   מלץ  דלקת עיניים,  ב מנמו אצל רופא עיניים על  היבדק  הגורם  ל את  בוודאות  הות  ת לז
התאם לגורם.  , ולקבל לדלקת  טיפול ב

ה לדלקת הסיב טית.   אם  טיביו ה אנ משח טיפות או ב ה ב הי טיפול י ה  חיידקית, 
מקרים   ה ב ה יעיל הי ה לא ת טיק טיביו לכך יינתנו תרופות  של דלקת על רקע ויראלי או אלרגי, ו אנ

הגרוד.  הגירוי ו הפחתת  מיניות, ל ט היס טי   אנ
ה באם תרופות א הי הבא י טיפול  ה טרואידים.לו לא יועילו,  מוש בס  שי

מקרי הרפס, יינתן זובירקס.  ב מ ה   דלקת כתוצא

 

 מתי צריך להיזהר משימוש בסטרואידים?  .5

טרואידים(    אין להשתמש טיקוס טרואידיות )קור הגורם  יחד  בתרופות ס ה  או אם  טיק טיביו עם אנ
הוא נגיף  !!! ההרפס   לדלקת 

מאחר טיפ זאת  מקרים אלו,  מצב ואף לגרום לעיוורון. שב ה מיר את  הח טרואידיות עלולות ל  ות ס
הדלקת. הגיע אל רופא עיניים לקביעת גורם  מאד ל  לכן חשוב 

 

 האם דלקת עיניים מדבקת?  .6

מית   הו מית זי טיפת    דלקת לח את ידיו לפני ואחרי ש ה חייב לרחוץ  החול מאד, ולכן  מדבקת 
ה.  מוש בתרופ  העיניים, או שי

מ  מנע  הי ה חייב ל ה.החול הדבק מנוע  מנת ל ה, על  השני מכן בעין  ה ולאחר  החול ה בעין   נגיע
מוש.  מגבות שבשי ה משאר  ה  החול העין  משות לניגוב  מש ה מגבות  ה הפריד את   רצוי ל

 

 דלקת עיניים בילודים  .7

הדבקות   מ ה  קוקוס, וזאת כתוצא מונו  מסוג   בדלקת עיניים חיידקית  הדבק  יילודים עלולים ל
הליד מעבר בתעלת  ה מן  האם, בז  ה. מ

ב הוג  ה זו נ טיפות עיניים ) מסיב מות רבים לתת  מיצין, או    מקו מו אריתרו טיות כ טיביו טיפות אנ
הגורם לדלקת. החיידק  מיד עם לידתם, כדי לחסל את   כסף חנקתי או יוד פובידון( לילודים 

 

 ועוד..  האפשרויות חלופיות לטיפול: רטיות, הומיאופתי  .8

טיפות עי  מגוון רחב של  היום  מים  קיי הקל על  בשוק  טבעיות שעשויות ל טיות/  מאופ הו ניים 
בתי  בכל רשת פארם/  ט  מע כ אותן  מצוא  כיום ניתן ל ה.  הבעי את  מים ואף לפתור  טו מפ הסי

טבע.   מרקחת/ חנויות 
מש בתחליפים   השת מלץ ל ה עוזר, אז לקחת  המו ה, ואם אין ז טיק טיביו טיים לפני לקיחת אנ מאופ ו

הרופא.  משחות שניתנו ע"י  ה טיפות ו ה  את 
 

העיןשטי מירת ניקיון    פות של  מאד לש מסייעים  מיל  מו ה ק מיצוי של ת ב טיפות  מים נקיים וש ב
מים.   טו מפ הסי הרגעת  ה  העין  ניקוי  העין ול האף )ז העין, אל כיוון  החיצונית של  ה  הפינ מ מתחיל 
הנוזלים בעין(. ה.  הכיוון של ניקוז  ה בבוקר ובליל טיפ הש  רצוי לבצע את 
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להרגעה מררטיות  העין צ מים על  ה    : ש הסגור העין  מניחים על  מים, ו מיל ח מו ה ק בת טבול  גפן 

העיניים.   ה. רצוי לשים על שתי  הפעול מר גפן וחוזרים על  מחליפים צ מפסיקים,  ה דקות. מ משך כ  ל
ט התגבר על דלקת עיניים:  שי מיץ  ה אחרת ל ה ה של כרוב.  בעזרת חתיכ העין  יחדור   לשפשף את 

הדלקת  .לעין וירפא את 

טוף של  טפ הגירוי. י חלב אםגם  הרגיע את  מים ול טו מפ הסי הקל על  מאד ל העין יכול   שירות אל 

 

 דלקות עיניים בראי הרפואה הסינית: הבנה וטיפול .9

בחום שניתן   מדובר  מי. לא  מו של חום פני ה על קיו מעיד ה סינית,  בראי ה של דלקת עיניים  מ קיו
מד ב מדוד  הם בריאים. י-ל מן ש בז הילדים גם  מאפיין את  מילדיחום, אלא בחום ש   ם עם חום פני

מות, יציאות עם ריח  מתאפיינים ב ה, פנים אדו ה, פעלתנות רב מחל מן  ה בז העלות חום גבו ה ל טיי : נ
הירדם וכאבי ב מא, קושי ל ה, צ הזעות ליל מאחריף,     ד.טן עוויתיים )גזים( בגיל צעיר 

מתאפיינים בחו הילדים  מי מרבית  הם עובריתוצר לוואי ש כ ם פני מואץ ש ה ה  הגדיל הליך   ם. ל ת
מלוות בנגעים   מרביתן  הילדות ש מחלות  הן  הילדים  מי אצל  הפני החום  טבעית לאיזון  ה ה  התשוב

ה.  החוצ מי  הוצאת חום פני מאפיינים  ה  בעור 

מי רב  דלקות עיניים מן לחום פני סי בד"כ  מדת  ו   הן  ה שעו מחלת חום גדול מן ל סי היות  יכולות ל
 לפרוץ. 

טיפול   ה סיניתה החו  ברפוא בניסיון לפזר את  מקד  מנת  ית הגוף, על  העודף ולאזן את  מי  הפני ם 
הבריא.  הגוף ול התוקף את  הגורם  טוב יותר עם  מודד  הת  לאפשר לו ל

 

 תזונה יעילה להתמודדות עם דלקות עיניים  .10

החום   מאוזנת, שלא תגביר את  ה  ה, רצוי לדאוג לילד לתזונ מי גבו מצב של חום פני מדובר ב מאחר ו
מ מזונות  מ מנע  הי מי. לשם כך, רצוי ל מתקים, אוכל  הפני מ מתוקים ו משקאות קלים,  מים כגון:  מ ח

מלח, תבלינים, לחם, קרקרים.  טוגן, בשר,   מ
מזונו ה עדיף לאכול  מן ז מבושלים כגון דגניםבז טניות.ת קלים יותר ו מבושלים, ק  , ירקות 

 

 

 ב. חסימה של צינורית הדמעות 

 

 מה תפקידן של הדמעות בשמירה על העין?  .1

מר ה מלוח  הינן נוזל  מעות  מנוע  הד הן לחות ול מור עלי ה לש טר מ ב ה,  הפסק העין ללא  את  טיב 
מוץ   מצ העפעפיים )ב בכל פעם שאנו סוגרים את  התייבשות. 
מנעת   העין ובכך נ מעות על גבי  הד משל(, נוצר פיזור של נוזל  ל

העין.   התייבשות 

 

היכן מיוצרות הדמעות וכיצד הן מגיעות   .2

 לצינורית? 
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מע,   הד טת  בלו מיוצרות על ידי  מעות  מעות עובר  הד הד העין. נוזל  החיצונית של  ה  בפינ מצאת  שנ

האף.   העין, ליד  מית של  הפני ה  מצאים בפינ מתנקז אל שני פתחים זעירים שנ העין, ו ה על פני  מנ מ
הנוזלים אל  מוליכים את  האף. צינורית הדמעותפתחים אלו  הנשפך אל   , 

 

 כיצד נגרמת חסימה של הצינורית?  .3

הום כרוני   מזי האף;  מע ו הד מערכת  ה של  מולדת לא תקינ התפתחות  היווצר עקב  ה ל ה יכול מ החסי
האף.  הפנים או  מות  משברים בעצ מורות או חוזרות; או  מדלקות עיניים ח  באף; 

ה או חלקית.  מלא היות  ה ל ה יכול מ  החסי

 

 למה גורמת חסימה של צינורית הדמעות?  .4

את הינו לנקז  מעות  הד ה של צינורית  ה    תפקיד החוצ האף ו אל  העין  את  מלחלחים  הנוזלים ש
הלחי. לרוב   מנוקזות, שיורדות על  מעות לא  מת, נגרם גודש של ד הצינורית נחס הגוף. כאשר  מ

העיניים.  מקרים נדירים, בשתי  מת בעין אחת, וב ה נגר מ  החסי
באזור   היווצר  מים שעלולים ל הו ה לחיידקים ולזי קרקע פוריי ה  הוו מ טברות זו של נוזלים  הצ

הום. הג מצבי דלקת בעין, גם ללא זי הגודש יכול ליצור  הלח.   ודש 

 

 האם החסימה אמורה להשתחרר מעצמה?  .5

מת צינורית אצל ילודים בגילאי   טיפול,    12עד    3חסי העלם, בד"כ, ללא  ה ל מור הם, א שבועות לחיי
הצינורית    6עד גיל   הסיכוי לשחרור  מכאן  מע ו הד מערכת של תעלת  ה מתפתחת  ה  מן ז חודשים. בז

ה, ואז נדרש  ל מ מעצ משתחרת  הצינורית לא  הם  מקרים ב ט  מע טיפול. יחד עם זאת, ישנם לא  לא 
מסייע.   טיפול 

 

 מהם הסיבוכים האפשריים מחסימה של הצינורית?  .6

השק עם אודם   מת יוצרת נפיחות סביב  הנגר הדלקת  מעות.  הד הום של שק  הינו זי האפשרי  הסיבוך 
מ הפרשת  מע, ויש אפשרות גם ל העין תד האף. לעיתים  וכאב.  העין, ליד  מית של  הפני ה  הפינ מ ה  וגל

הגוף.  ה בחום  ה גם עלי הי  ת
מות עשויות לעזור לשחרור   טיות ח ה. גם ר הפ ה דרך  טיק טיביו אנ הוא לרוב דרך  בכך  טיפול  ה

ה. מוגל ה  הנפיחות ו
מתפתח מוגלתי גדול ) אם  הריכוז  ה.(מורס מנת לנקז ה כירורגית על   , יש צורך בפעול

  
 

 

 ואי המוצע לטיפול בבעיה? מה הטיפול הרפ .7

ה   טיק טיביו טיפול באנ ה  מציע מערבית  ה ה  הרפוא מתפתחת דלקת  ה, אם  מ החסי ללא קשר לסיבת 
ה לא חולפת, רופא אף   מ החסי טיפות לעין. אם  ה  -אוזן –ב מ החסי גרון או רופא עיניים ישחררו את 

מבוצע  על ידי ניתוח כירורגי   ה ט יחסית,  הלכו  פשו מ ב ה,  מלא ה  מ הרד ה   וחדר  לפתחתב שבקצ
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ה לעין.  העפעף   ה עדינ טיפת קלנדול ה תבוצע ש ה, דרכ טנ ה פותחת  צינורית ק טיפ הש מקרים  ה ברוב 

ה   התעל מת את  ה שסות מחיצ הרופא יבצע נקב ב ה לא עוזרת,  טיפ הש הם  מקרים ב ה, וב מ החסי את 
הניתוח(.  הלך  מ  )ב

ה, כדי לוו הרופאים לחכות עד גיל שנ מעדיפים  ה,  מלא ה  מ הרד מדובר בניתוח ב ה  מאחר ו הבעי דא ש
ה. מ מעצ ה   לא חלפ

 

 אפשרויות חלופיות לטיפול: עיסויים, רטיות ועוד .8

מעות: עיסוי   בד באזור צינורית  מצעות עיסויים  בא טפל  מוקדם ל ה שיותר  מ התחיל כ מלץ ל מו
את   ה "לחלוב"  טר מ ב האף(,  העין לבין  מית של  הפני הזוית  )בין  מע  הד מעל תעלת  באצבעות 

ה".   התעל
מות עשויות לעז  טיות ח טבר  ר הצ ה ש מוגל הם יש  ב מים ודלקות,  הו התפתחות זי מקרים שת  ב ור 

מעות.  הד  בשק 

 

 חסימת צינורית הדמעות בראי הרפואה הסינית: הבנה וטיפול.  .9

ה   אינ העין  של  באזור  ה  האנרגי של  ה  מ הזרי בו  מצב  כ ה זו  מ בחסי ה  הסינית רוא ה  הרפוא
מלית טי ה, ואופ מחסום ולאפשמ  כתוצא ה הכוח "לפרוץ" את  ה  כך אין את  מ ר זרי

השק. מעות אל  הד ה של נוזל   תקינ
ה   הי טיפול ת ה טרת  מ ה זו,  הבנ מנת    לחזק את תנועת  מתוך  העין, על  ה אל  האנרגי

ה.   מ החסי  לשחרר את 
ה   הנקוד מצעות  בא טיפול  היא  ה,  ה של אנרגי מ הביא עוצ ביותר ל ה  טוב ה הדרך 

מ  החסי מביא לשחרור  מנוף גדול, ש ה יוצר כוח  מרחק ז העין.  מ ה ביותר   ה.הרחוק
מרי. מ 70%טיפולים,  3לרוב, לאחר  מקרים יפתרו לג  ה
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 שעורה בעין ג. 

 מהי "שעורה"?  .1

טות שבעפעף הבלו מ טוקוק, באחת או יותר  טרפ מסוג ס הנגרם בד"כ ע"י חיידק  הום,  היא ז ה    שעור
בריסים החלב  טות  בבלו ה  או  ט הנו ה(  מורס ( ה  מוגל של  טברות  הצ הום נוצרת  הזי בעקבות   .

מ  ה הפריש את  התפוצץ ול ה.ל החוצ ה  בליטה   וגל של  והופעה  בעפעף  כאב  אודם,  נפיחות,  הם  השעורה  סימני 

 רגישה למגע

 

 כיצד נוצרת שעורה  .2

ה.   מנ מ ה  ה נוצרת לעיתים יחד עם דלקת עפעפיים או כתוצא  השעור
באזור וכאב. העפעף, רגישות  ה  בקצ באודם  ה לרוב  מתחיל ה  ט,    השעור בל באזור  מכן נוצר  לאחר 

מע העין דו העין. עגול ורגיש.  הו בתוך  מש היא כאילו יש  ה  התחוש ה לאור חזק, ו  ת ונעשית רגיש
מתנפח כולו.  העפעף  ה גם ש העפעף, אבל קור טן של  מתנפח חלק ק  בד"כ 

 

 מה הטיפול הרפואי המוצע לטיפול בבעיה?  .3

מידבקת ו  ה  ה בעין, אינ ה  שעור טיפול  אינ ה  מצריכ היא חולפת ולא  מאדם לאדם. על פי רוב  עוברת 

או רפואימיוחד. יחד ע ביתי  טיפול  טיפול    .ם זאת, לעתים נדרש  ה  הרפואי  ה משח הינו  מוצע  ה

מיצין".   טו "סינ טית,  טיביו סביב  באנ מות  הרק הום  של זי הליך  בת ה  מלוו ה לא  השעור ו ה  מיד

ה הפ ה דרך  טיק טיביו טילת אנ ה, אין צורך בנ  .השעור

ה  טיפול  הוא    יעילה ביתי של  ביותר  מות  טיפול  טיות ח העין  ר מן  על  מספר    10של  לפרק ז דקות, 
מים ביום. טי  פע הר הבשיל", וכך יהחום של  ה "ל ה ה עוזר לשעור היל    נקז.תפתח ול

מגע מוש בעדשות  משי מנע  הי מלץ ל מו ה,  השעור הסוערת של  ה   . בתקופ
ה.  מוגל ה טיפול כירורגי לניקוז  מקרים נדירים נדרש   ב

 

 אפשרויות טיפול חלופיות .4

 מבחר "תרופות סבתא": 

ה ול  • העפעף,  לקחת שן שום גדול מעל  ה,  השעור החתוך על  הצד  הניח את  חצות לשניים, ל

ה שעות   מ השום, כעבור כ השני של  החצי  טיפול עם  ה ה דקות. לחזור על  מ הות כ הש   -ל
טרי'.  טח ' מש ה  הי ה, כדי שי ה דקיק השום בסכין שכב מ הוריד   ל

משך   • ב מים  מש כוסות  בח בבונג  הרתיח חופן פרחי  העין לאדים   20ל את  דקות, לקרב 
משך כ ה דקות. ב  מ

מקופלת.  • ה בחתיכת צנון  השעור  לשפשף את 

טבול   • ה פושר, ל הי מרוכז, לקרר עד שי ה  הי מים רותחים, שי ה בחצי כוס  ט שקית ת לחלו
העין.  הניח על  מר גפן ול  צ

 

 שעורה בראי הרפואה הסינית: הבנה וטיפול  .5

מ ה שונים יכולים לנבוע גם  מחל טויי  מכלול, כשבי האדם כ מסתכלת על  הסינית  ה  מצבים הרפוא
מצא.  האדם נ הם   רגשיים ב
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הינו   מי  הפני החום  מור,  מצבי דלקת. כא ב מו  מי, כ העיד על חום פני בעין יכול ל ה  מצב של שעור
או   מינים של דלקת עיניים  הופעת תס מואץ של ילדים, ו ה התפתחות  ה הליך  תוצר לוואי של ת

התבשלות" של העיד על " מו של חום רב, שעלול ל מעידים על קיו ה בעיין,  ה    שעור מחלת חום גדול
ה לפרוץ.   שעלול

מי ולאזן את   הפני החום  טברות  הצ מקד בניסיון לפזר את  ה סינית ית טיפול ברפוא ה ה,  ה ז מקר גם ב
מי שחדר.  הו הזי הגורם  מודד נכון יותר עם  הת מנת לאפשר לו ל  הגוף, על 

 

 

 כלאזיוןד. 

 

 מהו כלאזיון וכיצד הוא נוצר? .1

מן ארוכ טת שו ה של בלו הגדל הינו  ה  כלאזיון  ט הבלו ה של פתח  מ הנוצרת עקב חסי ה בעפעף,  ה וצר
העפעף. ה     בקצ

 

 כיצד ניתן להבחין בין כלאזיון לשעורה בעין?  .2

ה: עפעף נפוח, כאבים וגירוי.  ה של שעור מים לאל היו דו הכלאזיון י ה של  התחוש ה ו מרא ה ה,   תחיל
מים, ונשארת רק נפיחות   הגירוי נעל הכאב ו מינים של  התס מים  מספר י ה וחסרת  אולם, לאחר  עגול

הראשון. השבוע  הלך  מ ה ב הולכת וגדל    כאב, ש
ה, יש לפנות לרופא עיניים.  מדובר בכלאזיון או בשעור מנת לקבוע בוודאות אם   על 

 

 מה הטיפול המוצע לכלאזיון?  .3

מת   ה לא נעל ט הבלי מספר חודשים. אם  טיפול לאחר שבועיים ועד ל מות ללא  טות נעל הבלי רוב 
הרופא יכול    6לאחר   ה  שבועות,  טפל    אולנקז אות טרואידית אל תוך  ל ה ס הזרקת תרופ ה על ידי  ב
מלץ על ניתוח    הנגע.  מו מקרים קשים יותר  מוקד  שבוב ה את  ה    הנגוע  פותחים  הפרש ונותנים ל

מצב ה מרת  התאם לסבל ולחו טיפול ב ה ה.   .לצאת ולכן אין צורך בתפיר

 

 לאזיון בראי הרפואה הסינית יכ .4

מצבו בין  מוצאת קשר  הסינית  ה  טופל  הרפוא מ ה בעפעפיים.    הרגשי של  טות  הבלי היווצרות  לבין 
התרגשות    כילאזיון מצב של   מתח, לחץ,  מצבי  האדם ) מצב רגשי לא יציב אצל  בעין יעיד לרוב על 

מצב של חום ושל ה של חוסר    יתר וכד'( שיוצרים  ה לתחוש מ הדו מצב  היא  מית. "רוח"  "רוח" פני
ט מנוו ה, כאילו כוח אחר  ט מבפנים.  יציבות או חוסר שלי  אותנו 

החזיר את   מנת ל העודף שנוצר, על  החום  הרוח, ולנקות את  ה  הוציא את אות היא ל טיפול  ה טרת  מ
 האדם לאיזון. 

ה מת  החל טופל, ויסייע ל מ הנפשי של  מצב  ה ה ירגיע את  ה. כילאזיון טיפול כז הר מ  ב


