
 

 راهنمای بیماران پس از عمل کاتاراکت

 بخش جراحی 

 0011تاریخ بازنگری —واحد آموزش سالمت

ورود آب به چشم بعد از عمل جراحي ممكن است سبب  ورود 

ميكروب به داخل چشم و شروع عفونت شود..به همين دليل از 

وارد كردن آب به چشم حين شستن صبور  ابا اسبتب بمبا  

جلوگيري كنيد. اان احتمال بعد از چند روز كم ميشود ميتوانيد 

بعد از چند روز از عمل جراحي، صبور  ابان رابشبوابيبد ابا 

است ما  كنيد. بهتر است اان كار را با چشم بسته انجا  دهيد اا 

بهتر است در هفته هاي اول ببعبد از   آب وارد چشمتان نشود.

عمل، براي شستشوي سر از شامپو بچه استفاده شبود. اجبازه 

 .ندهيد شامپو و صابون به چشمان برود

براي وضو گرفتن كشيدن دست خيس روي صبور  ببامبانب  

است؛ از پاشيدن آب به سمت صور  و چشم ها و همبچبنبيبن 

 ايمم بر خاک پرهيز نماايد. 

 از رفتن به استخر و سونا به مد  اك ماه دوري كنيد.

از به كار بردن مواد آرااشي و لنز هاي اماسي) آرااشي و طببي  

هفته خودداري نماايد. مواد آرااشي بعلت اابنبكبه  4-3به مد  

ماده ي م رک دارند، و ميتوانند سب  ن راك چشم و حبتبي 

عفونت چشم شوند، بهتر است در چند هفته ابتدااي اسبتبفباده 

 نشوند.

 میزان فعالیت 

از كار بدني شداد، ورزش شداد، بلند كردن اجسا  سنگين، خم 

جده كردن سر براي مد  طوالني پااين ار از سطح كمر،  ابا س

كارهاي معمولي، دفتري و همچنبيبن   پرهيز كنيد.یک هفته 

مطالعه و اماشاي الوازاون را ميتوان از همان ابتدا شروع كبرد. 

اگرچه ممكن است بدليل داد نامناس  اواال عمل، اك مبدبدار 

 خسته كننده باشد. 

با اوجه به داد ناكامل روزهاي اول بعد از عمل جراحي، از انجا  

كارهااي كه نياز به داد دقيق دارند مثل رانندگي، خلباني، كار با 

ماشين آال  دقيق و خطرناک)در صورايكه دادابان مبنباسب  

نيست  دوري كنيد.  بعد از برگشت داد، انبجبا  اابن امبورا  

 بامان  است.

موق  خوابيدن روي پشت اا پهلو دراز بكشيد؛ و ارجي ا به روي 

 شكم اا به سمت چشم عمل شده نخوابيد.

 .سرما اا گرماي هوا آسيبي به چشم عمل شده وارد نمي كند

 عالئم و نشانه های کم اهمیت بدنبال عمل

  وجود این عالئم دليل مراجعه به پزشک نيست:

احساس خشكي و با احساس خراش اا حالتي مثل فرو رفتن سوزن 

در چشم. اان عامت ناشي از زخم م ل جراحي است و با گذشت 

 مختصر ارشح و چسبيدن مژه ها عادي است.  زمان از ببن ميرود.

 عالئم مهم بعد از عمل جراحي اب مرواريد : 

كه در صور  بروز آن، سراعا به پزشك خود مراجعبه كبنبيبد؛ در 

صوراي كه به جراح خود دسترسي نداشتيد، به نزداك اران چشبم 

 .پزشك و اا درمانگاه اورژانس چشم مراجعه كنيد

درد شداد كه با مسكن معمولي كم نشود،  افت داد پيشرونده و ابا 

ناگهاني،  حساسيت شداد به نور؛ قرمزي شداد چشم، ارشح شدابد 

 و چركي ، ااجاد مگس پران و جرقه

 زمان معاينه مجدد

بعد از عمل جراحي كاااراكت، براي معابنه مجدد مراجعه كنيد. 

روز اول،  هفته ي اول، هفته ي معاانه هاي بعد از عمل در 

اوصيه مي شود؛ دقت چهار ، ماه سو  و سپس سالي اك بار 

فرماايد كه با اوجه به شرااط چشم شما ممكن است فاصله بين 

معاانا  كم شود. هميشه از پزشك خود، زمان معاانه مجدد را 

 بپرسيد.

 زمان تعیین شماره عینک

معموالً در چند هفته اول بعد از عمل، شماره چشم در حال اغيير  

است و نمره ي عينك قبلي عوض ميشود و ممكن است كه عينك 

قبلي شما، برااتان مناس  نباشد. عمداا در فاصله ي اك اا دو ماه 

بعد از عمل ، نمره عينك ثابت شده و مي اوان عينك نزداك ) و در 

صور  نياز عينك دور  اجواز كرد. همچنين در صور  حساسيت به 

 نور ميتوان از عينك افتابي استفاده كرد.                                                         
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 آب مرواريد)کاتاراکت(چیست؟ 

آب مرواراد عبار  است از كدر شدن عدسي چشم كه بصبور  

طبيعي شفاف است، مانند پنجره اي كه بخارآب آن را اار كرده 

 باشد آب مرواراد نيز باعث ااري داد مي شود. 

 عالئم شايع آب مرواريد :

 اار شدن داد چشم بدون درد است ، اغييرا  مكرر نمره چشم 

 دور بيني در اك چشم، احتياج به نور بيشتر براي مطالعه 

 كاهش داد در ش ، م و شدن اا زرد شدن رنگ ها

 علل آب مرواريد:

است ساار علل آب ناشی از افزایش سن شاا  اران شكل آب مرواراد 

سابده خانوادگي ابتا به آب مرواراد ، مشبكبا  مرواراد عباراند از: 

طبي مانند بيماري قند )داابت  ، ضربه به چشم ، مصبرف طبوالنبي 

دارو ها مانند كوراون ،  قرار گرفتن طوالني مد  و بدون م افبتبت 

 سابده جراحي چشم در مدابل نور آفتاب ،  

 چه موقع بايستي جراحي انجام شود؟

هنگامي كه آب مرواراد به حدي برسد كه باعث كباهبش دابد 

 شود و مان  انجا  فعاليتهاي روزانه شود

  راهنمای بیماران بعد از عمل کاتاراکت) آب مرواريد(

پس از عمل پانسمان چشم را پزشك برميدارد. اوجه داشته باشيد كه 

بعد از برداشتن پانسمان ممكن اسبت   داد چشم عمل شده بافاصله

 خيلي شفاف و واضح نباشد. از اان مسئله نگران نباشيد.

   مصرف قطره های چشمي

بعد از برداشتن پانسمان، استفاده از قطره هاي چشبمبي را شبروع 

 كنيد. معموال بدنبال عمل دو قطره زار اجواز ميشود:

 نحوه صحیح استفاده از قطره های چشمي        

  دست ها را به روش ص يح) با ماا  دستشواي اا صباببون  كبامبا

 .شستشو دهيد

 سر خود را كمي به عد  خم كنيد. 

 پلك پاايني را به سمت پااين بكشيد. 

 .اك قطره در گودي بين چشم و پلك برازاد 

  مددار مصرف هر نوع قطره، هميشه اك قطره است. اگر مبطبمبئبن

 نيستيد كه قطره وارد چشم شده است ، اك قطره داگر برازد.

   در هنگا  چكاندن قطره چشمي نبااد نوک قطره چكان ببا سبطبح

قرنيه، مژه ها اا پلك اماس پيدا كند؛ زارا سبب  آلبودگبي قبطبره 

ثبانبيبه  33پس از چكاندن قطره، چشم خود را به مد  ميشود.

 .از پلك زدن هاي شداد خودداري كنيد .ببنداد

  اگرزمان مصرف دو قطره با هم فرا برسد، بهتر است، بين استفباده از

  دقيده فاصله بدهيد. 5اا  3دو قطره حداقل 

  بهتر است قطره چشمي اوسط فرد داگري در چشم شما چبكبانبده

 .شود

  اگر زمان مصرف قطره در طي خواب فرا برسد، الز  نبيبسبت ببراي

  استفاده از قطره بيدار شواد.

 . در هر مراجعه به پزشك، داروها را همراه خوداان بياوراد 

  همچنين در مورد مصرف اا عد  مصرف داروهاي چشمي كبه قبببا

 استفاده مي كرداد با چشم پزشك خود مشور  كنيد درصور  نياز

هاي نو استفاده كنيد، زارا قطره هاي باز هبه ادامه ي آن از قطر 

شده ممكن است آلوده باشند و خطر عفونت داخل چشمي را باال 

  ببرند.

 مراقبت از چشم عمل شده

از خاراندن، مالش، فشار به چشم عمل شده و فشردن م كم پلك 

ها ، دوري كنيد؛ زارا ممكن است سب  باز شدن زخم و جابجااي 

لنز شود. به همين دليل اك م افظ چشمي ، به مد  اك هفتبه 

روي چشم شما قرار ميگيرد. اان م افظ ندش سپر در مبدباببل 

ضربه احتمالي را دارد. پشت م افظ، چشم بااد باز باشد و حبتبي 

مي اوانيد از سوراخهاي م افظ ببينيد. م افظ را مي اوانبيبد ببا 

 چس  اا نوار كشي روي چشم عمل شده قرار دهيد. 

بهتر است هنگا  خواب از م افظ استفاده شود اا از ضرببه هباي 

احتمالي ناخودآگاه در حين خواب جلوگيري شبود. در صبور  

حضور در جاي شلوغ نتير خيابان، ااوبوس و... و همبچبنبيبن در 

صوراي كه در خانه بچه كوچك داراد، حتما از م افظ اسبتبفباده 

كنيد. م افظ پاستيكي قابل شستشو است، لذا روزانه ببا آب و 

به علت افزااش احتمبال عبفبونبت  .صابون شسته  و خشك شود

 .ازقراردادن گاز اا پنبه در زار م افظ چشم خودداري گردد

 تغذيه و رژيم غذايي

بعد از هوشيار شدن، رژام غذااي و مصرف داروهاي قبلي به 

روال عادي برميگردد و نيازي به اغيير رژام غذااي وجود 

وعده  ندارد و انها بهتر است در ساعا  اول بعد از عمل از

 هاي غذاي نر  استفاده شود. 

در ضمن با خوردن ميزان مناس  سبزي، ميوه و آب از بروز 

 .ابوست جلوگيري كنيد

 زمان استحمام و شستن صورت

ساعت بعد از عمل بامان  است ) البته با احتياط  44دوش گرفتن 

 كه نياز به مالش چشم نباشد 
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