
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درمان آب مروارید چگونه است و چه زمانی 
 انجام می شود:

آب مروارید زمانی نیاز به جراحی دارد که کاهش بینایی، 

انجام فعالیت هاي شغلی یا روزمره مانند رانندگی، مطالعه و 

تماشاي تلویزیون را مختل کند. اگر هر دو چشم به آب 

حت عمل جراحی مروارید مبتال باشند، به طور جداگانه باید ت

 ماه بین دو عمل فاصله باشد.  2-3قرار گیرد و حداقل 

 

 قبل از عمل جراحی چه باید کرد؟

درخواست می کند که  قبل از عمل، پزشک آزمایش هایی

تجزیه خون و تعیین لنز داخل چشمی است.  شامل آزمایش 

در صورتی که دچار افزایش قند و فشار خون هستید قبل از 

عمل باید حتماً زیر نظر متخصص داخلی و قلب قرار گرفته و 

قند و فشار خون شما کنترل شود. شب قبل از عمل باید 

ساعت قبل از عمل نباید چیزي بخورید.  8حمام کنید و از 

ه مصرف آسپیرین و داروهاي ضدانعقاد دیگر باید قطع یا ادام

 زیر نظر پزشک معالج باشد. 

 

 

 عالئم آب مروارید: 

 تار یا غیر واضح شدن بینایی -1

حساس شدن چشم به روشنایی: درخشندگی زیاد نور  -2
اتومبیل ها در شب، پخش نور چراغ ها و نور آفتاب، دیدن 

 هاله اطراف چراغ ها 

 کم رنگ شدن یا محو شدن رنگها  -3

 دید کم در شب  -4

 دوبینی یا چند بینی -5

  نزدیک افزایش دید -6

 

 

 �وا�ع��م

 آب مروارید یا کاتاراکت

به تیره و کدر شدن عدسی چشم گویند. در مراحل اولیه که 
تنها بخش کوچکی از عدسی کدر شده، شاید آب مروارید 
مشکلی براي دید شفاف ایجاد نکند اما بیشتر مواقع این روند 
ادامه پیدا کرده، بخش بزرگی از عدسی کدر می شود و بینایی 

 را مختل می کند. 

 آیا می توان از آب مروارید پیشگیري کرد؟

 با رعایت موارد زیر می توان پیشرفت آن را آهسته کرد. 

استفاده از رژیم غذایی مناسب شامل میوه و سبزیجات  -1
 زیاد 

 نکشیدن سیگار -2

 عدم قرار گرفتن در معرض نور شدید آفتاب  -3

  کنترل قند خون در افراد دیابتی -4

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پمفلت خودمراقبتی کاتاراکت

 (آب مروارید )

 

 

 

 

 

 

 

 

عمل می باشند. براي بهبود و تکمیل دید پس ازعمل ممکن 
 است به تجویز عینک با شماره کم نیاز باشد. 

 عالئم هشدار: 

در موارد زیر، بدون آنکه منتظر نوبت بعدي ویزیت خود باشید 
 به پزشک مراجعه کنید. 

قرمزي، ورم یا افزایش درد در  -2تغییرات بینایی  -1

 -4دیدن نقاط نورانی مدام مقابل چشم  -3چشم

آسیب دیدن  -5تغییر در مقدار و نوع ترشح چشم 

دردي که با مصرف  -6چشم به هر طریقی 

 استامینوفن بهبود نیابد.  

 منابع:

 ۲۰۱۴کتاب درسنامه داخلی جراحی برونر و سودارث

رگونھ سوال با شماره ھای زیر تماس در صورت بروز ھ
 بخش جراحی – ۰۲۳۳۴۲۲۵۸۶۸بگیرید : 

 بعد از عمل به چه نکاتی باید توجه کرد!!

در تاریخ هاي تعیین شده جهت معاینه به طور دقیق  -
مراجعه کنید و تعداد روزهاي بعد از عمل را همیشه به خاطر 

 بسپارید. 

ماه پس از عمل  2تا  1مصرف قطره هاي چشمی حداکثر  -
 ضروري است از مصرف خودسرانه داروها جدا خودداري کنید. 

اجعه با خود داروهاي مصرفی بخصوص قطره ها را در هر مر -
داشته باشید و نام آنها را نیز یاد بگیرید چون ممکن است به 
علت تشابه ظاهري برخی قطره ها و نداشتن دید کافی داروها 

 را جابه جا مصرف کنید.

طرز مصرف قطره و پماد را حتماً از پزشک خود سوال کنید.  -
مصرف صحیح و به موقع داروها پس از عمل، در میزان 

 ل تاثیر بسزایی دارد. موفقیت عم

نماز خواندن از روز عمل با تیمم (با سنگ) یا وضوي جبیره  -
ساعت از سجده کردن خودداري کنید و  48بالمانع است تا 

 مهر را با دست و پیشانی نزدیک کنید. 

 عوارض پس از عمل کدامند؟ 

درد خفیف، احساس جسم خارجی و تحریک، حساسیت به 
از عوارض معمول روزهاي اول پس  نور و تحریک گذاري دید

 از عمل هستند.

عفونت داخل چشم، خونریزي، افزایش فشار داخل چشم و 
 جابه جایی لنز کاشته شده از عوارض احتمالی ولی نادر پس از 

 

 تهیه کننده:

 فاطمه فرصتی 

 کارشناس پرستاري 

 98زمستان 

 

 


