 داخلی

در صورت بروز عالئم زير با پزشك تماس بگیريد :
 -۱کاهش بینائی نسبت به روز های قبل
–۲دردچشمواطرافآنكهبامسكنتجويزشده برطرفنشود

بیمارستان توق تخصصی و تخصصی مهرگان

– ۳افزايشقرمزی،تورموترشحچشمها

با بخشهای فوق تخصصی و پزشكان مجرب و برجسته

-۴شروع ناگهانی درد باالی

استان قزوين آماده ارائه خدمات پزشكی و پیراپزشكی

کاسه چشم«ناحیهابروها»وسردردمداوم

به شرح زير می باشد:

 -۵مشاهده هاله رنگی اطراف چراغها
-۶ديدن نورهای درخشان در میدان بینائی يا نورهای صاعقه

 قلب و عروق ،اکو و تست ورزش

 ۱11 تخت بیمارستانی با امكانات روز و طراحی فوق
العاده
در اتاقهای  ۲ ،۱و  ۳تخته و هتلینگ عالی برای بیمار و همراهان

مانند
– ۷حرکتنقاطسیاهرنگدرجهاتمختلفدرمیدانبینائی

 ۵ اتاق عمل جراحی جنرال و فوق تخصصی
 اتاق عمل قلب ،آنژيوگرافی
آنژيوپالستی،الكتروفیزيولوژی

تاريخ مراجعه به مطب :

تاریخ مراجعه بعد از عمل:
ساعت:

 بخشهای ويژه ICU ، CCU ، ICU :قلب NICU،
 اورژانس شبانه روزی
 کودکان و نوزادان
 آزمايشگاه و پاتوبیولوژی

آموزش مراقبتهای پس از عمل

 راديولوژی  ،سی تی اسكن  ،سونوگرافی

مکان مراجعه:

 لیزر شبكیه  ،آنژيو چشم  ،لیزيك
و بهره مندی از اساتید رشته های :
 چشم پزشكی

در صورت بروزهرگونه مشكل می توانید
با بخش مربوطه دربیمارستان با شماره های
۳۳۶۵۱۶1- ۷1
تماس گرفته و سواالت خود را مطرح نمايید .

آب مرواريد (کاتارکت)

 اورتوپدی

کدED-PM-012-01 :

 ارولوژی(کلیه و مجاری ادراری)
 زنان و زايمان
 بیهوشی
 جراحی عمومی
 جراحی فوق تخصصی اطفال  ،توراکس
 فوق تخصص گوارش – کبد  ،آندوسكوپی
 گوش و حلق و بینی
 جراحی مفز و اعصاب و ستون فقرات

تاريخ انتشار
تاريخ بازنگري

7131/71/71
7131/71/71

منابع

كتاب پرستاري برونر-
سودارث بيماريهاي چشم

تاييدپزشكان

آقاي دكتر تبريزي وخانلري

دستورات و مراقبت های بعد از عمل کاتاراکت:

– ۱۱محافظتا ۳

پس از عمل جراحی آب مرواريد نكات زير بايد رعايت شود و

الی۴هفتهپسازعملجراحیهنگامخوابرويچشمشماباشدودرطولرو

تا ويزيت بعدی از انجام کارهای زير خودداری نمايید.

زازعینكآفتابیاستفادهكنیدتاچشمشماکمتراذيتشود زيراچشمعم
لشدهنسبتبهنورخورشیدحساساست .

– ۱استفادهازموادآرايشیبرايچشمواطرافآن

–۱۲افزايشاشكريزشبعدازعملكاتاراکت طبیعی است .همینطور

– ۲شستشوواستحمامچشمها

 -7بالفاصله بعد از عمل

مقادير کم ترشحات در هنگام بیدار شدن از خواب که باعث

– ۳ورزشوفعالیتهايسنگینوبلندکردناجسامسنگین

جراحی مرخصخواهیدشد.هنگاممرخصشدننسخهداروئیخودرا

می شود مژه ها به هم بچسبد .اين ترشحات را می توانید

–۴مالشودستزدنبهچشمها

تهیهكنیدوقطرههايچشمیرابهطوريكهآموزشمیبینیداستفاده

با دستمالتمیزپاکكنید.

– ۵سرفهكردنوعطسهكردن

کنید .در مراجعات بعدی داروهايتان را همراه خود بیاوريد.

 -۱۳دردبعدازعملرامیتوانبامصرفاستامینوفنكاهشداد.

– ۶زورزدندرهنگاماجابت مزاج

–۲

درصورتازبیننرفتندردبهپزشكاطالعدهید زيرا ممكن است به

– ۷تغییرناگهانیوضعیتسر

پسازعملجراحیبهپشتبخوابیدوازخوابیدنبهسمتچشمیكهعملشده

دلیل افزايش فشار داخل چشم باشد.

 -۸خم شدن سر تا زير کمر و سجده نمودن .به مدت  ۳تا ۴

ويابهطرفشكمخودداريكنید.

– ۱۴کاهشناگهانیبینائیرابايدبهپزشكاطالعدهید.

هفته درهنگامنمازخواندنبهسجدهنرويدبلكهمهررابهپیشانیخودب

– ۳آرامباشیدوازسرفهوعطسهكردنوزورزدنخودداريكنید.

– ۱۵

گذاريد.

 -۴بالفاصله پس از عمل می توانید غذا بخوريد .پرهیز

روزبعدازعملجراحیبايدبرايمعاينهبهمطبمراجعهكنیدوتابهبودک

– ۹خوابیدنبهطرفشكموياچشمعملشده

غذائی خاصی نداريد و رژيم غذائی بخصوصی توصیه نمی

املالزماستكهچندينبارمعاينهشويد.

– ۱1شستنسروصورتباشامپوبعداز ويزيت روز اول پس از عمل

شود.

-۱۶ديد شما بالفاصله بعد ازعمل ممكناست کامل نبــاشد

جراحی و با صالح پزشك بالمانع است .

 -۵به طور معمول ازقطره چشمی کورتون (بتامتازون يا

ولی بهتدريج بهتر خواهدشد و بعد از يكماه اگر الزم باشد،

– ۱۱

پردنیزولون) هر  ۲ساعت و از قطره چشمی کلرامفنیكل هر ۴

شماره عینكی برای کارهای دقیق تجويزخواهدشد.

درصورتداشتنبینائیكافیرانندگیوتماشايتلويزيونوکارباکامپیوترتا

ساعت استفاده کنید.

-۱۷توجه داشته باشید که

جائیكهشماراخستهنكند،بالمانعاست.

 -۶در صورت تجويز از قرص استازوالمید (برای پايین

کیفیت بینائیبعدازعملبستگیبهوضعیتشبكیه،سالمتعصببینائیوسالم

– ۱۲

آوردن فشار چشم) هر  ۶تا  ۸ساعت استفاده کنید.

تسايرقسمتهايچشم دارد که تدريجا کاملمیشود.

بعدازآنكهبهشمااجازهاستحمامدادهشدازورودآببهداخلچشم

 -۷در صورت احساس درد و ناراحتی ،از قرص استامینوفن

 -۱۸لنز داخل چشمی تطابق ندارد ،بیمار بايستی موقع

بهمدت۳تا۴هفته خودداری کنید .در موقع استحمام از مالش

استفاده کنید.

انجام

چشم ها جداُ بپرهیزيد.

 -۸شبها که به بستر میرويد نیاز به ريختن قطره نیست .

کارهای نزديگمثلمطالعهازعینكاستفادهنمايندکهحدوديكماهپس

 -۹بین دو قطره حداقل ۵الی  ۱1دقیقه فاصلهبگذاريد.

ازعملتجويزمیشود.

 - ۱1درموقعخوابیدن؛رويچشم يكمحافظ (شیلد)
گذاشته شودوبه وسیله چسب ضد حساسیت چسبانده شود .

توصیه های بعد از عمل جراحی:

