
 حین جراحی چه اتفاقاتی رخ می دهد؟

پس از ورود به اتاق عمل کلینیک یا بیمارستان، قطرر      

چشمی برای گشاد کردن مردمک استفاد  می شردد،          

سپس اطراف چشم ها با محلدل ضد عفدنی کرنرنرد             

 شسته و تمیز می شدد.  

عمل جراحی معمدال حدود یک ساعت طدل می کشرد          

و بدون درد است. جراحی می تداند تحت تاثیرر بری              

حسی مدضعی با تزریق ماد  بی حس کنند  در زیرر            

چشم و اطراف پلک و یا با بیهدشی عمدمی انجام گیرد           

که بستگی به وضعیت جسمانی شما و نظر متخرصر            

 قلب و جراح چشم دارد.

 مراقبت بعد عمل جراحی:

احساس خفیف ناراحتی وجسم خارجی تا مدتی بعرد     * 

از عمل طبیعی است.اشک ریزش خفیرف وتررشر             

مختصر شایع است. چشم ممکن است به ندر وترمراس       

حساس شدد. در صدررت احساس ناراحتی برای یک تا          

دو روز اول ممکن است پزشک مسکن تجدیز کند. بعد           

 از این مدت احساس ناراحتی معمدال از بین می رود.

*در طدل ما  اول باید از یک پدشش یا عینک بررای              

 .محافظت از چشم استفاد  کنید

هفته طدل می کشرد.        6*بسیاری مداردترمیم برش تا حدود       

بعد از جراحی پزشک برنامه زمان بندی شد  ای را برای انجرام      

معاینات، جهت بررسی پیشرفت ترمیم زخم و کنتررل فشرار           

داخل چشم تعیین می کند. تا چند هفته پس از عمل بایرد از                

 قطر  های چشمی استفاد  کرد. .

سعی کنید خم نشدید و اجسام سرنرگریرن را برلرنرد                   * 

نکنید.میتدانید قدم بزنید، از پله ها باال بروید و کارهای سبک            

 انجام دهید.

روز در روش فیکد و پس از یک هفته در روش خارج  5*پس از    

کپسدلی میتدان حمام کامل کرد. فقط مراقبت باشید آب بره             

داخل چشمتان نرود پس از عمل بهتر است از رژیم غراایری              

 استفاد  کنید که باعث یبدست نشدد.

*دست ها را قبل و بعد از انجام کار بشدئید.ندک ظرف محتدی دارو               

را نباید لمس کرد  و یا با چشم یا صدرت تماس دهید. پلک پائین را                

به طرف بائین بکشید ولی به کر  چشم فشار وارد نکنیرد. قرطرر           

 چشمی را قبل از استعمال پمادها استفاد  نمائید.

* بعد از چکاندن قطر  پلک را ببندید و بالفاصله بعد از چکرانردن                

دقیقه به آرامی روی گردشره           2الی    1قطر  های چشمی به مدت      

 داخلی چشم و نزدیک پل بینی فشار وارد کنید.

در هنگام استفاد  از پماد بعد از پائین آوردن پلک پائین یرک     * « 

سانتی متر از پماد را داخل ملتحمه تختانی بمالید.مراقب باشید ندک 

 پماد به چشم برخدرد نکند. 
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 کاتاراکت  

 )آب مروارید(

 بسمه تعالی

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی 

 گیالن

الهیجان بیمارستان دکتر پیروز  

 آمدزش به مددجد

  دکتر پیروزکمیته آمدزشی بیمارستان 
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 آب مروارید چیست؟

عدسی از آب و پروتئین ساخته شد  و شفاف است تا نردر              

بتداند از آن عبدر کند. گاهی اوقات بخشی از این پروتئیرن             

ها تغبیر یافته و منجر به کدورت قسمتهایی از عدسی مری            

شدند. در نتیجه ندر به خدبی به شبکیه نمی رسد واخترالل             

بینایی ایجاد می شدد که این پدید  را آب مررواریرد مری               

 نامند.

در مراحل اولیه که تنها بخش کدچکی از عدسی کدر شرد             

است شاید آب مروارید مشکلی ایجاد نکند، اما در بیشرترر            

مداقع این روند ادامه می بابد و بخش بزرگی از عدسی کردر           

می شدد و بینایی را مختل می سازد. سرعت پیشرفت آب             

 .مروارید در یبن افراد مختلف متفاوت است

آب مروارید ناشی از افزایش سن به تدریج و طی چند سال             

پیشرفت می نماید. آب مروارید در افرادجدان و افراد دیابتی 

ممکن است به سرعت و طی چند ما  پیشرفت نماید ولری             

سرعت آب مروارید در هر فرد را نمی تدان دقیقا پبشگدیی           

کرد.آب مروارید از چشمی به چشم دیگر سرایت نمی کنرد            

اگرچه افراد زیادی مبتال به آب مروارید در هر دو چشرم              

هستند، ولی همیشه سرعت پیشرفت بیماری در دو چشرم          

یکسان نیست. دانشمندان علل متعددی از جمله سریرگرار      

کشیدن، بیماری قند و تماس زیاد با ندر خدرشید را بررای             

 .ابتال به آن ذکر می کند

 

 شایع ترین عالئم این بیماری

 تار شدن یا محد شدن بینایی. - 1

حساس شدن به روشنایی: درخشندگی زیاد ندر اتدمیبرل            -2

ها در شب، خیرگی و پخش ندر چراغ ها و ندر آفتاب، دیردن               

 هاله اطراف چراغ ها.

 کم رنگ شدن یا محد شدن رنگ ها . -3

 .دید کم در شب - 4

دو بینی یا چند بینی )که با افزایش شدت آب مررواریرد                 -5

 وضعیت بدتر می شدد(

افزایش دید نزدیک، تغیر مداوم شمار  عینک و یرا لرنرز              -6

 تماسی.

در آب مروارید خفیف، اختالل بینایی شاید بسیار ناچریرز             -7

باشد. اما با افزایش میزان آب مروارید، بینایی به تدریج بدترر             

 می شدد.

بعضی از مبتالیان همزمان با کاهش دید دور احساس مری             -8

کند که دید نزدیک آنها بهتر شد  اما این تغییر مدقتی است و             

با افزایش میزان آب مروارید، دید دور و نزدیک، هر دو بردترر              

 خداهد شد.

 درمان:

در مراحل اولیه آب مروارید، وضعیت بینایی با استفاد  از عیرنرک،             

 عدسی های بزرگ نما و ندرهای قدی تر بهبدد می یابد.

اما اگر این تدابیر کمک کنند  نباشد، جراحی تنها را  درمان اسرت             

که شامل خارج کردن عدسی کدر شد  و جایگزینی آن با عردسری         

 مصندعی است.

دارو، قطر ، ورزش یا عینک مانع بروز یا بهبدد آب           

مروارید نمی شدند زمان عمل با تدجه به نریراز و              

 شرایط هر فرد متفاوت است.

در افراد مسن که نیاز چندانی به دید کامل نردارنرد      

ممکن است دیرتر نیاز به انجام جراحی باشرد. بره             

هرحال شما با کمک چشم پزشک در این زمریرنره            

 تصمیم خداهید گرفت.

آب مروارید زمانی نیاز به جراحی دارد که اخرترالل           

بینایی، انجام فعالیت های شغلی یا روزمر  مرانرنرد      

رانندگی، مطالعه و تماشای تلدیزیدن را مختل کند و         

 نیازی به رسیدن آب مروارید نیست.

 

 آیا عمل جراحی آب مروارید مدثر است؟

امروز  این عمل یکی از رایج ترین، بی خطرترین و           

 مدثرترین اعمال جراحی چشم به شمار می رود.

درصد افرادی که تحت این عمل قرار مری           09حدود  

 گیرند دید بهتری پیدا می کنند.


