
Χαλάζιο 
 
Συµπτώµατα-αντιµετώπιση 
Το χαλάζιο ή κύστη των µειµποµιανών αδένων είναι αποτέλεσµα 
φλεγµονής που συµβαίνει λόγω της βλεφαρίτιδας. Η βλεφαρίτιδα 
προκαλείται από βακτήρια του δέρµατος. Το χαλάζιο δεν απειλεί την 
όραση, είναι συνήθης κατάσταση και αντιµετωπίζεται εύκολα. 

Ο ασθενής παρουσιάζει διόγκωση στο βλέφαρο που δεν προκαλεί 
πόνο, µόνο ερεθισµό, κνησµό και ερυθρότητα µαζί µε εκκρίσεις και 
υπολείµµατα πάνω στις βλεφαρίδες. Η διαφορά από το κριθαράκι 
είναι ότι συνήθως δεν πονάει και είναι προς την εσωτερική µεριά του 
βλεφάρου. 

Σαν πρώτο βήµα στην αντιµετώπιση χορηγούνται αντιβιοτικά τοπικά 
σε µορφή αλοιφής οφθαλµικής για τον περιορισµό της φλεγµονής 
που συνήθως συνυπάρχει. Οι ζεστές κοµπρέσσες βοηθούν να 
απελευθερωθεί το περιεχόµενο της κύστης χωρίς χειρουργική 
διάνοιξη.Είναισηµαντικόαυτήηαντιµετώπισηνααρχίσεινωρίς. Αν δεν 
ανακουφιστεί µε αυτή τη µέθοδο µπορεί να ανοιχτεί χειρουργικά µε 
τοπική αναισθησία και µια απλή σχετικά διαδικασία. 

Η εφαρµογή ζεστής κοµπρέσσας γίνεται ως εξής: -Βρέχετε 
αποστειρωµένη γάζα ή δίσκους ντεµακιγιάζ σε νερό που έχετε 
βράσει και κρυώσει ώστε να είναι χλιαρό και στο οποίο έχετε 
διαλύσει 2-3 σταγόνες Johnsons baby shampoo και αυτό 
εφαρµόζετε στα χείλη των βλεφάρων και πάνω στην κύστη για 
περίπου 10 λεπτά. Μπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν 
µπατονέττες οµοίως.�Αν έχει χορηγηθεί αντιβιοτική οφθαλµική 
αλοιφή, αυτή εφαρµόζεται αφού γίνει ο καθαρισµός µε τη ζεστή 
κοµπρέσσα. 

Πώς γίνεται η επέµβαση? 
Η επέµβαση όταν αυτή χρειαστεί γίνεται µε τοπική αναισθησία η 
οποία αρχικά τσούζει αλλά αναισθητοποιεί την περιοχή. Η κύστη 
αφαιρείται εσωτερικά, χωρίς ράµµατα ή ορατή ουλή. Εφαρµόζεται 
αντιβιοτική αλοιφή και το µάτι κλείνεται µε patch για λίγες ώρες. Η 
αλοιφή δίνεται για 5 ηµέρες. Το µάτι µπορεί να είναι κόκκινο για 
λίγες µέρες το οποίο δεν είναι ανησυχητικό και υποχωρεί άµεσα. 

Συχνά οι κύστεις επανέρχονται. Πρόληψη γίνεται µε εφαρµογή 
ζεστής κοµπρέσσας και µασάζ στα βλέφαρα ώστε να αποφευχθεί η 
παγίδευση εκκρίσεων µέσα στους αδένες.�Αν η επέµβαση αφορά 
παιδί δεν υπάρχει καµιά ουσιαστική διαφορά εκτός του γενικού 



αναισθητικού που απαιτείται στις µικρές ηλικίες. Η υγιεινή βλεφάρων 
και πάλι είναι σηµαντική για την πρόληψη 

υποτροπών και συνιστάται επίσης η αποφυγή κολύµβησης ή 
παιχνιδιού στην άµµο για 4 εβδοµάδες.�Οποιεσδήποτε άλλες 
απορίες θα συζητηθούν µε τον οφθαλµίατρο. 

 
 
 


