
نشود،  کم  با مسکن  که  درد شدید  داشتن  درصورت   .10

تشدید تورم پلک و قرمزى چشم، و یا کم شدن بینایى، 

عدم  درصورت  و  بگیرید  تماس  خود  پزشک  با  سریعا 

اورژانس  درمانگاه  به  سریعا  خود،  جراح  به  دسترسى 

مراجعه نمایید.

پذیر  امکان  عمل  از  بعد  هفته  یک  حداقل  رانندگى   .11

خواهد بود.

12. کنترل اولیه چشم شما روز بعد از عمل در مطب انجام 

شده و کنترل دوم یک هفته بعد از آن با تعیین وقت قبلى 

خواهد بود.

دستور  مطابق  را  شده  تجویز  داروهاى  و  ها  قطره   .13

پزشک استفاده نمایید. شب ها که به بستر مى روید نیازى 

به ریختن قطره نیست. بین قطره ها 5 الى 10 دقیقه فاصله 

صحیح  و  موقع  به  مصرف  که  باشید  داشته  توجه  دهید. 

داروها در بهبود دید شما بسیار موثر است. بهتر است قطره 

ها توسط  شخص دیگرى در چشم تان چکانده شود.

14. از استفاده از مواد آرایشى براى چشم و اطراف آن جدا 

خوددارى نمایید.

15. از سرفه کردن، زور زدن هنگام اجابت مجاز و تغییر 

ناگهانى سر بپرهیزید.

16. پس از 3 تا 5 روز، با نظر جراح مى توانید با شامپوى 

بچه استحمام کنید.

17. یک روز بعد از عمل قادر به انجام کارهاى شخصى و 

سبک خود خواهید بود.

18. درصورتى که قبل از عمل دارویى مصرف مى کردید، 

حتما داروها را همراه خود برده و با جراح خود براى ادامه 

مصرف مشورت کنید.

19. پس از جراحى، درصورتى که شماره لنز شما بر اساس 

بهترین دید دور تعیین شده باشد براى دید نزدیک نیاز به 

عینک مطالعه خواهید داشت.

﹡﹊︀ت و ﹝︣ا﹇︊️ ﹨︀ی ︋︺︡ از ︻﹞﹏

تا  چشم  در  خارجى  جسم  و  ناراحتى  خفیف  احساس   .1

مدتى بعد از عمل طبیعى است.

2. اشک ریزش و ترشح خفیف شایع است.

3. دید شما در چند روز اول بعد از عمل ممکن است کامل 

نباشد که احتماال به دلیل ورم موقتى قرنیه و یا وجود بخیه 

هاست.

4. از مالیدن چشم حداقل تا یک هفته بعد از عمل جدا 

خوددارى نمایید.

5. روز بعد از عمل، با گاز استریل پلک هاى خود را تمیز 

کنید، سپس یک محافظ روى چشم خود بگذارید. در طول 

اما هنگام  از عینک آفتابى استفاده کنید  روز مى توانید 

خواب حتما محافظ روى چشم گذاشته شود.

6. بعد عمل، از خوابیدن به سمت چشم عمل شده و بر روى 

شکم جدا خوددارى نمایید.

از عمل آب مروارید، پرهیز غذایى خاصى وجود  7. پس 

نداشته و رژیم غذایى به خصوصى توصیه نمى شود، مگر 

بنا به توصیه پزشک متخصص داخلى.

8. حداقل تا یک هفته پس از عمل جراحى، از خم شدن 

(سجده) و برداشتن اشیاء سنگین جدا خوددارى فرمایید.

قرص  از  توان  مى  ناراحتى  و  درد  احساس  درصورت   .9

استامینوفن استفاده کرد.

﹡﹊︀ت ﹇︊﹏ و ︋︺︡ از

︡آب ﹝︣وار ﹏﹝︻
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از مالیدن چشم حداقل تا یک هفته بعد از عمل جدا 

خوددارى نمایید.

روز بعد از عمل، با گاز استریل پلک هاى خود را تمیز 

کنید، سپس یک محافظ روى چشم خود بگذارید. در طول 

اما هنگام  از عینک آفتابى استفاده کنید  روز مى توانید 

بعد عمل، از خوابیدن به سمت چشم عمل شده و بر روى 

از عمل آب مروارید، پرهیز غذایى خاصى وجود  پس 

نداشته و رژیم غذایى به خصوصى توصیه نمى شود، مگر 

بنا به توصیه پزشک متخصص داخلى.

حداقل تا یک هفته پس از عمل جراحى، از خم شدن 

کنید، سپس یک محافظ روى چشم خود بگذارید. در طول 

اما هنگام  از عینک آفتابى استفاده کنید  روز مى توانید 

خواب حتما محافظ روى چشم گذاشته شود.

بعد عمل، از خوابیدن به سمت چشم عمل شده و بر روى 

شکم جدا خوددارى نمایید.

روز بعد از عمل، با گاز استریل پلک هاى خود را تمیز 

کنید، سپس یک محافظ روى چشم خود بگذارید. در طول 

اما هنگام  از عینک آفتابى استفاده کنید  روز مى توانید 

بعد عمل، از خوابیدن به سمت چشم عمل شده و بر روى 

از عمل آب مروارید، پرهیز غذایى خاصى وجود  پس 

نداشته و رژیم غذایى به خصوصى توصیه نمى شود، مگر 

خواب حتما محافظ روى چشم گذاشته شود.

بعد عمل، از خوابیدن به سمت چشم عمل شده و بر روى 

شکم جدا خوددارى نمایید.

از عمل آب مروارید، پرهیز غذایى خاصى وجود  پس  .

نداشته و رژیم غذایى به خصوصى توصیه نمى شود، مگر 

خوددارى نمایید.

روز بعد از عمل، با گاز استریل پلک هاى خود را تمیز  .

کنید، سپس یک محافظ روى چشم خود بگذارید. در طول 

اما هنگام  از عینک آفتابى استفاده کنید  روز مى توانید 

خواب حتما محافظ روى چشم گذاشته شود.

بعد عمل، از خوابیدن به سمت چشم عمل شده و بر روى 
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آب مروارید یا کاتاراکت نوعى بیمارى چشمى است که به 

دالیل مختلف ایجاد مى شود و با تار شدن عدسى چشم 

آغاز شده و با به مرور زمان با افزایش تیرگى و کدر شدن 

عدسى، بینایى چشم را مختل مى کند. خوشبختانه این 

بیمارى در بیشتر موارد، با جراحى ظریف برطرف مى گردد.

دالیل مختلفى براى بروز آب مروارید وجود دارد که عمده 

آن ها عبارتند از کهولت سن که شایع ترین آن هاست، 

گردد،  عدسى  تغذیه  در  اختالل  موجب  که  سر  به  ضربه 

اشعه هاى یونیزه (X) و اشعه گاماى ناشى از تلویزیون هاى 

قدیمى، تماس طوالنى با نور آفتاب (پرتو فرابنفش)، دیابت، 

ضربه به چشم و عدسى، نقص هاى مادرزادى، سوء تغذیه، 

مصرف طوالنى مدت برخى داروها مانند کورتون ها.

از عالئم آب مرواید مى توان به دوبینى اشیاء، تار دیدن و 

ها  مردمک  آمدن  در  رنگ سفید شیرى  به  و  کدر شدن 

اشاره کرد.

���������� ︡از ︻﹞﹏ آب ﹝︣وار ︡︺︋
ریکاورى،  اتاق  در  بیمار  توقف  زمان  از سپرى شدن  پس 

بیمار با همراهى پرستار بخش، به محل استراحت خود در 

بخش منتقل خواهد شد. رعایت آرامش کامل بیمار در این 

مرحله و همکارى با پرستاران بسیار مهم است.

در این مرحله از بغل کردن بیمار، مالیده شدن صورت بیمار 

به لباس هایتان و بوسیدن صورت او که مى تواند موجب 

آلودگى شود بپرهیزید.

نوشیدن  اجازه  پرستاران  کوتاهى،  زمان  گذشت  از  پس 

مایعات مى دهند. آب یا آب میوه به مقادیر کم با قاشق 

چاى خورى در چند فاصله زمانى به بیمار بدهید تا موجب 

حالت تهوع نگردد.

شیرخواران هم قبل از نوشیدن کامل شیر ابتدا چندبار با 

فاصله شیر را با قاشق چاى خورى بخورند، تا از عدم بروز 

حالت تهوع اطمینان حاصل شود.

پانسمان چشم تا صبح روز بعد از جراحى بر روى چشم 

باقى مى ماند و فرداى روز جراحى، ابتدا چسب هاى اطراف 

گاز  با  چشم  اطراف  و  شده  برداشته  احتیاط  با  پانسمان 

استریل تمیز و قطره چشمى که براى پانسمان تجویز شده 

در چشم چکانده شده و خیسى اطراف چشم با گاز استریل 

خشک مى شود. چشم بعد از این بدون پانسمان رها مى 

پانسمان  دستور  پزشک  توسط  که  مواردى  جز  به  شود، 

مجدد داده شود.

﹝︣ا﹇︊️ ﹨︀ی ﹇︊﹏ از ︻﹞﹏

���������� ︡آب ﹝︣وار

1. روز قبل از عمل استحمام کنید.

2. از آرایش کردن قبل از عمل بپرهیزید.

3. از البسه تمیز استفاده نمایید.

4. درصورتى که در شیف صبح عمل خواهید شد، از ساعت 

12 شب به بعد تا زمان عمل جراحى هیچ چیز میل نکنید 

(صبح روز عمل هم کامال ناشتا مراجعه کنید) و درصورتى 

که در شیف بعد از ظهر عمل خواهید شد، صبحانه سبک 

شیر  توانند  مى  بامداد   2 ساعت  تا  شیرخواران  بخورید. 

تا 4 صبح مى  تابى  بى  از آن درصورت  ولى پس  بخورند 

توانند فقط از آب یا آب قند استفاده کنند.

و  عمومى  هاى  بیمارى  سابقه  از  عمل،  قبل  حتما   .5

داروهایى که بطور معمول استفاده مى کنید، پزشک را آگاه 

سازید.

6. به غیر از آسپرین بچه که باعث رقیق شدن خون مى 

شود، مصرف سایر قرص ها مانعى ندارد.

7. بیمار و همراهان در روز جراحى، در زمان تعیین شده در 

بخش  به  انتقال  و  پذیرش  اقدامات  تا  شوند  حاضر  محل 

جهت آمادگى براى رفتن به اتاق عمل در آرامش و دور از 

استرس انجام گردد.

آغاز شده و با به مرور زمان با افزایش تیرگى و کدر شدن 

عدسى، بینایى چشم را مختل مى کند. خوشبختانه این 

بیمارى در بیشتر موارد، با جراحى ظریف برطرف مى گردد.

دالیل مختلفى براى بروز آب مروارید وجود دارد که عمده 

آن ها عبارتند از کهولت سن که شایع ترین آن هاست، 

گردد،  عدسى  تغذیه  در  اختالل  موجب  که  سر  به  ضربه 

و اشعه گاماى ناشى از تلویزیون هاى 

قدیمى، تماس طوالنى با نور آفتاب (پرتو فرابنفش)، دیابت، 

ضربه به چشم و عدسى، نقص هاى مادرزادى، سوء تغذیه، 

مصرف طوالنى مدت برخى داروها مانند کورتون ها.

از عالئم آب مرواید مى توان به دوبینى اشیاء، تار دیدن و 

دالیل مختلفى براى بروز آب مروارید وجود دارد که عمده 

آن ها عبارتند از کهولت سن که شایع ترین آن هاست، 

گردد،  عدسى  تغذیه  در  اختالل  موجب  که  سر  به  ضربه 

اشعه هاى یونیزه (

قدیمى، تماس طوالنى با نور آفتاب (پرتو فرابنفش)، دیابت، 

عدسى، بینایى چشم را مختل مى کند. خوشبختانه این 

بیمارى در بیشتر موارد، با جراحى ظریف برطرف مى گردد.

دالیل مختلفى براى بروز آب مروارید وجود دارد که عمده 

آن ها عبارتند از کهولت سن که شایع ترین آن هاست، 

گردد،  عدسى  تغذیه  در  اختالل  موجب  که  سر  به  ضربه 

و اشعه گاماى ناشى از تلویزیون هاى 

قدیمى، تماس طوالنى با نور آفتاب (پرتو فرابنفش)، دیابت، 

ضربه به چشم و عدسى، نقص هاى مادرزادى، سوء تغذیه، 

مصرف طوالنى مدت برخى داروها مانند کورتون ها.

گردد،  عدسى  تغذیه  در  اختالل  موجب  که  سر  به  ضربه 

و اشعه گاماى ناشى از تلویزیون هاى ) و اشعه گاماى ناشى از تلویزیون هاى  X) اشعه هاى یونیزه

قدیمى، تماس طوالنى با نور آفتاب (پرتو فرابنفش)، دیابت، 

ضربه به چشم و عدسى، نقص هاى مادرزادى، سوء تغذیه، 

مصرف طوالنى مدت برخى داروها مانند کورتون ها.

عدسى، بینایى چشم را مختل مى کند. خوشبختانه این 

بیمارى در بیشتر موارد، با جراحى ظریف برطرف مى گردد.

دالیل مختلفى براى بروز آب مروارید وجود دارد که عمده 

آن ها عبارتند از کهولت سن که شایع ترین آن هاست، 

گردد،  عدسى  تغذیه  در  اختالل  موجب  که  سر  به  ضربه 

و اشعه گاماى ناشى از تلویزیون هاى 

درصورتى که در شیف صبح عمل خواهید شد، از ساعت 

 شب به بعد تا زمان عمل جراحى هیچ چیز میل نکنید 

(صبح روز عمل هم کامال ناشتا مراجعه کنید) و درصورتى 

که در شیف بعد از ظهر عمل خواهید شد، صبحانه سبک 

شیر  توانند  مى  بامداد   

 صبح مى 

و  عمومى  هاى  بیمارى  سابقه  از  عمل،  قبل  حتما 

داروهایى که بطور معمول استفاده مى کنید، پزشک را آگاه 

به غیر از آسپرین بچه که باعث رقیق شدن خون مى 

شود، مصرف سایر قرص ها مانعى ندارد.

ساعت  تا  شیرخواران  بخورید. 

تا  تابى  بى  از آن درصورت  ولى پس  بخورند 

توانند فقط از آب یا آب قند استفاده کنند.

و  عمومى  هاى  بیمارى  سابقه  از  عمل،  قبل  حتما 

(صبح روز عمل هم کامال ناشتا مراجعه کنید) و درصورتى 

که در شیف بعد از ظهر عمل خواهید شد، صبحانه سبک 

شیر  توانند  مى  بامداد   

4 صبح مى 

و  عمومى  هاى  بیمارى  سابقه  از  عمل،  قبل  حتما 

داروهایى که بطور معمول استفاده مى کنید، پزشک را آگاه 

به غیر از آسپرین بچه که باعث رقیق شدن خون مى 

توانند فقط از آب یا آب قند استفاده کنند.

و  عمومى  هاى  بیمارى  سابقه  از  عمل،  قبل  حتما 

داروهایى که بطور معمول استفاده مى کنید، پزشک را آگاه 

سازید.

به غیر از آسپرین بچه که باعث رقیق شدن خون مى 

(صبح روز عمل هم کامال ناشتا مراجعه کنید) و درصورتى 

که در شیف بعد از ظهر عمل خواهید شد، صبحانه سبک 

ساعت  تا  شیرخواران  بخورید. 

تا  تابى  بى  از آن درصورت  ولى پس  بخورند 

توانند فقط از آب یا آب قند استفاده کنند.

آلودگى شود بپرهیزید.

نوشیدن  اجازه  پرستاران  کوتاهى،  زمان  گذشت  از  پس 

مایعات مى دهند. آب یا آب میوه به مقادیر کم با قاشق 

چاى خورى در چند فاصله زمانى به بیمار بدهید تا موجب 

شیرخواران هم قبل از نوشیدن کامل شیر ابتدا چندبار با 

فاصله شیر را با قاشق چاى خورى بخورند، تا از عدم بروز 
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