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

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

  استحمام یا ورتوارد كردن آب به چشم حين شستن ص

 ن احتمال بعد از چند روز كم ميشود ميتوانيدیجلوگيري كنيد. ا

 یا استحمام ویيدرابش صورت تانبعد از چند روز از عمل جراحي، 

 تادهيد  مكار را با چشم بسته انجا ینكنيد. بهتر است ا

 د ازت در هفته هاي اول بعآب وارد چشمتان نشود. بهتر اس

 ازهستشوي سر از شامپو بچه استفاده شود. اجعمل، براي ش

  .برود ندهيد شامپو و صابون به چشمان

 ورت بالمانعبراي وضو گرفتن كشيدن دست خيس روي ص

 چنينو چشم ها و هم تست؛ از پاشيدن آب به سمت صورا

  .يدیيمم بر خاک پرهيز نمات

 .ماه دوري كنيد مدت یکاز رفتن به استخر و سونا به 

به  (بيو ط ایشيماسي) آرتو لنز هاي  یشياز به كار بردن مواد آرا

ماده ي  اینكهشي بعلت یيد. مواد آرایهفته خودداري نما3-4مد 

 تيچشم و ح تحریک بدارند، و ميتوانند سب حرکم

 تفادهي اسیعفونت چشم شوند، بهتر است در چند هفته ابتدا

 .نشوند

  میزان فعالیت

 سنگين، خم مد، بلند كردن اجساید، ورزش شدیاز كار بدني شد

 تاجده سر از سطح كمر، تين یطوالني پا تكردن سر براي مد

 يندفتري و همچنیک هفته پرهيز كنيد. كارهاي معمولي، 

 .ردرا ميتوان از همان ابتدا شروع ك تماشاي تلویزیونمطالعه و 

 قدارک میل عمل، یاوا بد نامناسیرچه ممكن است بدليل داگ

  .خسته كننده باشد

  مد ناكامل روزهاي اول بعد از عمل جراحي، از انجایجه به دتوبا 

 خلباني، كار باد دقيق دارند مثل رانندگي، یي كه نياز به دیكارها

 اسب من یدتانيكه دتدقيق و خطرناک)در صور تماشين آال

  موراتا جام ایند، انید. بعد از برگشت ددوري كني (نيست

 .است بالمانع

ا یشكم  به روي ترجيحاًپهلو دراز بكشيد؛ و  یاخوابيدن روي پشت  عوقم

  .به سمت چشم عمل شده نخوابيد

 .گرماي هوا آسيبي به چشم عمل شده وارد نمي كندیا سرما 

  عالئم و نشانه هاي كم اهمیت بدنبال عمل

  :وجود این عالئم دليل مراجعه به پزشک نيست

در  حالتي مثل فرو رفتن سوزن یااحساس خشكي و با احساس خراش 

زمان از  ل جراحي است و با گذشتحمت ناشي از زخم مالن عیچشم. ا

 .رشح و چسبيدن مژه ها عادي استترود. مختصر ببن مي

  ب مرواریدآعالئم مهم بعد از عمل جراحي 

 ؛ درنيدبه پزشک خود مراجعه ك عاًیبروز آن، سر تكه در صور

پزشک  چشم یک ترینجراح خود دسترسي نداشتيد، به نزدكه به  رتيصو

  .درمانگاه اورژانس چشم مراجعه كنيد یاو 

 یاد پيشرونده و یمعمولي كم نشود، افت ده با مسكن د كیدرد شد

 د ویرشح شدتد چشم، ید به نور؛ قرمزي شدیناگهاني حساسيت شد

   .جاد مگس پران و جرقهیچركي ، ا

  زمان معاینه مجدد

 .اراكت، براي معابنه مجدد مراجعه كنيدتبعد از عمل جراحي كا

، ماه مچهارنه هاي بعد از عمل در روز اول، هفته ي اول، هفته ي یمعا

وجه به ت يد كه بایوصيه مي شود؛ دقت فرماتک بار یو سپس سالي  مسو

هميشه از .كم شود یناتشم شما ممكن است فاصله بين معاط چیشرا

  .نه مجدد را بپرسيدیزمان معاپزشک خود، 

  زمان تعیین شماره عینک

 غييرتل بعد از عمل، شماره چشم در حال معموالً در چند هفته او

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

بعد  ا دو ماهتک یدر فاصله ي  اًتنباشد. عمدب تان مناسیقبلي شما، برا

 تصور ک ) و دریوان عينک نزدتي از عمل ، نمره عينک ثابت شده و م

نور ميتوان  حساسيت به تز كرد. همچنين در صوریجوت (نياز عينک دور

 .ده كردفتابي استفاآاز عينک 

 واحد آموزش دفتر پرستاری 

 تحت نظارت جناب آقای دکتر خاجوئی کرمانی

  99بازنگری بهمن 
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هفته  هفته دوم هفته اول قطره

 سوم

هفته 

 چهارم

 4هر  ساعت 2هر  بتامتازون

 ساعت

 6هر 

 ساعت

 ساعت 8هر 

 قطع قطع قطع ساعت 6هر  سيپروفلوكساسين

  نحوه صحیح استفاده از قطره هاي چشمي

 را به روش صحيح) با مایع دستشویي یا صابون كامالًدست ها 

  .شستشو دهيد

سر خود را كمي به عقب خم كنيد.  

پلک پایيني را به سمت پایين بكشيد.  

.یک قطره در گودي بين چشم و پلک بریزید  

مقدار مصرف هر نوع قطره، هميشه یک قطره است. اگر مطمئن 

 .یک قطره دیگر بریزد نيستيد كه قطره وارد چشم شده است ،

در هنگام چكاندن قطره چشمي نباید نوک قطره چكان با سطح 

 قرنيه، مژه ها یا پلک تماس پيدا كند؛ زیرا سبب آلودگي قطره

 ثانيه30پس از چكاندن قطره، چشم خود را به مدت .ميشود

  .از پلک زدن هاي شدید خودداري كنيد .ببندید

 ه ازدو فرا برسد، بهتر است، بين استفاداگرزمان مصرف دو قطره با هم

  .دقيقه فاصله بدهيد 5تا  3قطره حداقل 

بهتر است قطره چشمي توسط فرد دیگري در چشم شما چكانده 

 .شود

اگر زمان مصرف قطره در طي خواب فرا برسد، الزم نيست براي 

  .استفاده از قطره بيدار شوید

خودتان بياورید در هر مراجعه به پزشک، داروها را همراه . 

ًهمچنين در مورد مصرف یا عدم مصرف داروهاي چشمي كه قبال 

به  استفاده مي كردید با چشم پزشک خود مشورت كنيد درصور نياز

 از قطره هاي ب ادامه ي آن از قطره هاي نو استفاده كنيد، زیرا

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

 .ببرند

  مراقبت از چشم عمل شده

ا فشردن محكم پلكه، فشار به چشم عمل شده و از خاراندن، مالش

 يبب باز شدن زخم و جابجایرا ممكن است س، دوري كنيد؛ زی

 هت یک هفتافظ چشمي ، به مدلنز شود. به همين دليل یک مح

 ضربه قابلش سپر در ممحافظ نقن روي چشم شما قرار ميگيرد. ای

مي  ياحتمالي را دارد. پشت محافظ، چشم باید باز باشد و حت

ب سچ باافظ ببينيد. محافظ را مي توانيد توانيد از سوراخهاي مح

  .ا نوار كشي روي چشم عمل شده قرار دهيدی

 يم خواب از محافظ استفاده شود تا از ضربه هابهتر است هنگا

 تورناخودآگاه در حين خواب جلوگيري شود. در صاحتمالي 

ن نيچحضور در جاي شلوغ نظير خيابان، اتوبوس و... و هم

 تفادهافظ اسبچه كوچک دارید، حتما از محصورتي كه در خانه در

 با آب ويكي قابل شستشو است، لذا روزانه ستكنيد. محافظ پال

 فونتل عزایش احتماصابون شسته و خشک شود. به علت اف

 .گرددخودداريافظ چشم زیر محن گاز یا پنبه درازقرارداد

  تغذیه و رژیم غذایي

 داروهاي قبلي بهي و مصرف بعد از هوشيار شدن، رژیم غذای

 ي وجودروال عادي برميگردد و نيازي به تغيير رژیم غذای

 اول بعد از عمل از وعده تها بهتر است در ساعاندارد و تن

 بدر ضمن با خوردن ميزان مناس.استفاده شود غذاي نرم هاي

 .بوست جلوگيري كنيدی سبزي، ميوه و آب از بروز

  زمان استحمام و شستن صورت

 اطاحتي است ) البته با عمانساعت بعد از عمل بال 48دوش گرفتن 

 (كه نياز به مالش چشم نباشد

  آب مروارید)كاتاراكت(چیست؟

 آب مروارید عبارت است از كدر شدن عدسي چشم كه بصورت 

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

  .باشد آب مروارید نيز باعث تاري دید مي شود

   :عالئم شایع آب مروارید

دور  بدون درد است ، تغييرات مكرر نمره چشم تارشدن دید چشم

 كاهش دید بيني در یک چشم، احتياج به نور بيشتر براي مطالعه

  .در شب ، محو شدن یا زرد شدن رنگ ها

  :علل آب مروارید

 است سایرناشي از افزایش سن شكل آب مرواراد  شایع ترین

  عباراند از :د مرواری علل آب

 يماريطبي مانند ب د ، مشكالتآب مرواری سابقه خانوادگي ابتال به

 نرتومصرف طوالني دارو ها مانند كو بت ، ضربه به چشم ،قند )دیا

 ابل نور آفتابت و بدون محافظت در مققرار گرفتن طوالني مد

  ه جراحي چشمسابق

  چه موقع بایستي جراحي انجام شود؟

 دحدي برسد كه باعث كاهش دید به هنگامي كه آب مرواری

  فعاليتهاي روزانه شود مانجا عو مان شود

 )آب مروارید( راهنماي بیماران بعد از عمل كاتاراكت

د وجه داشته باشيپانسمان چشم را پزشک برميدارد. ت پس از عمل

 فاصله بعد از برداشتن پانسمان ممكنالد چشم عمل شده بدی كه

 .ن مسئله نگران نباشيدخيلي شفاف و واضح نباشد. از ای است

  مصرف قطره هاي چشمي

 عبعد از برداشتن پانسمان، استفاده از قطره هاي چشمي را شرو

 :ز ميشودیجويد. معموال بدنبال عمل دو قطره زیر تكن
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