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 .نکات زیر توجه کنید به) گلوکوم( سیاه آب از عمل جراحی  بعد
  مراقبتهای بعد از عمل

            آب سیاه 
 بیماری و پیشرفت بلکه جهت کنترل فشار چشم و جلوگیری از  آب سیاه جهت افزایش دید شما نیستجراحیعمل  - 1

 داشته باشید که به بیناییدر چند روز اول ممکن است کاهش  گلوکوم، از عمل جراحی بعد .باشدصدمه بیشتر به عصب چشم می
 علت مصرف به. شودباشد و معموالً بعد از چند روز برطرف میو عوامل دیگر می  در اتاق قدامیهواعلت التهاب چشم، وجود 

گاهی نیز . ام پذیرد و مطالعه به دشواری انجشود هفته مختل 6 تا 4آتروپین بعد از عمل، دید نزدیک شما ممکن است برای 
  .ماندمیکاهش دید مختصری به طور دائمی باقی 

روزها . کنیدبه مدت یک ماه استفاده ) شیلد( از محل عمل و ضربه به چشم، از محافظ پالستیکی محافظت بعد از عمل جهت - 2
نه آن را با آب و صابون بشوئید و روزا.  استشستشومحافظ پالستیکی قابل . توانید ازعینک و شبها از شیلد استفاده نمائیدمی

  .سپس روی چشم خود قرار دهید
توانید به طور سرپایی نیز ویزیت میبا مراجعات مکرر ولی  عمل جراحی ممکن است چند روز در بخش بستری شوید ازپس  - 3

  .شوید
 . کنیدمراجعه  طور دقیقبه،  در تاریخ های تعیین شده جهت معاینه- 4
  . یادآوری کنیدمراجعهاز عمل را همیشه بخاطر بسپارید و در هر  تعداد روزهای بعد - 5
 بسته به نیز،ه پس از عمل الزم است و ممکن است مصرف داروهای ضد گلوکوم ما 2 تا 1 حداکثر چشمی مصرف قطره های - 6

   . خودداری کنید داروها جداًخودسرانه مصرف از. فشار چشم با نظرپزشک معالج ضرورت داشته باشد
 تشابه ظاهری برخی قطره ها  علتبه ممکن است  مصرفی را با خود بیاورید و نام آنها را نیز یاد بگیرید داروهایدر هر مراجعه - 7
  .دینکجابجا مصرف را  داروها افیدید کنداشتن  و

  
  
  . ها کنده نشود و هر قطره را پس از مصرف در جلد خود قرار دهیدقطرهدقت کنید برچسب  - 8
 در میزان  عمل، از صحیح و به موقع داروهای پس مصرف . از پزشک خود سوال کنید پماد را حتماًو قطره طرز مصرف - 9

در فواصل .  تعیین شده توسط پزشک، استفاده کنیدهای کنید قطره ها را در زمان سعی .داردموفقیت عمل تأثیر به سزایی 
  .ار شوید ولی بهتر است این مسئله را از پزشک خود سوال کنید قطره از خواب بیدچکاندنالزم نیست برای )  ساعت5-6(خواب 

  :رعایت کنید  ها در چشم نکات زیر راقطره هنگام چکاندن در

١  



  . در چشم شما چکانده شوددیگری قطره توسط فرد - الف
  . رنگ آن تغییر کرد از آن استفاده نکنیدیاو مشاهده شد  قطره رسوب در اگر-ب
 کشیده و با فشار دادن ظرف پایین پایین را به پلک  به عقب خم کنید، خود راسر ،صندلی سته روی نشیا در حالت خوابیده -پ

گیرد و زیادی آن از  باشید که بیش از یک قطره در چشم جا نمیداشتهتوجه . قطره، یک قطره از دارو را داخل چشم بچکانید
   .شود باعث تحریک پوست اطراف پلک ها میکهشود چشم خارج می

  
  
 تا قطره کنیدخودداری  پلک چشم را بسته نگه دارید و از پلک زدنهای شدید)  ثانیه30-40( مدتی قطره بعد ازچکاندن -ت

  .بتواند جذب شود
شود که اوالً قطره با مژه ها  زیرا باعث مینشود باید مواظب باشید که ظرف قطره خیلی به چشم نزدیک  قطره موقع چکاندن -ث

 یا زخم خراش قرنیه تماس پیدا کرده و باعث حبا سطآن  ممکن است نوک  و آلوده شود و ثانیاًکردهاصل و پلک چشم تماس ح
  .قرنیه شود

 الزم در اثر دقیقه صبر کنید تا 10- 15همزمان باشد پس از مصرف قطره اول به طور ها استفاده از قطرهنوبت  درصورتیکه -ج
  .فاده نمائید و سپس قطره بعدی را استچشم را داشته باشد

.  باعث خراش قرنیه شوداستهای خشن یا دستمال کاغذی تمیز نکنید زیرا این کار ممکن  اطراف چشم را با پارچهگاههیچ  -10
 شده باشد که برای تمیز کردن جمعها و گوشه چشم ترشحات زیادی  ها بعد از بیدار شدن از خواب، ممکن است اطراف مژهصبح

داخل چشم و روی پلک ها ریخته و سپس به ) کلرامفنیکل، جنتامایسین، سولفاستامید( قطره آنتی بیوتیک توانید چندینآنها می
تواند سبب باز  زیرا این امرمینشود با پنبه تمیز کنید ولی مراقب باشید که فشار انگشت مستقیماً به کره چشم وارد آهستگی

  . شود محل عملشدن زخم
 به شما توضیح داده مسئولباشد که ضرورت و نحوه انجام آن توسط پزشک نیاز اساژ چشم  عمل به ماز ممکن است بعد -11

  .خواهد شد
 کردن خودداری کنید و مهر را با دست به سجدهروز عمل با تیمم بالمانع است ولی تا دو هفته از همان نماز خواندن از  -12

  .پیشانی نزدیک کنید
- بعد از روز پنجم مینباشد توامای   اگر عمل جراحی با عارضهمعموالً .ود سوال کنید از پزشک خ حمام کردن را حتماًزمان -13
  .دی و به هیچ وجه به پلک ها فشار نیاورهه داشتگ نبستهد ولی موقع شستشوی سر و صورت باید چشمها را نی حمام کیدتوان
 شدید جسمانی نباشد، همچنین خوابیدن به سمت  با فعالیتتوام تماشای تلویزیون و فعالیتهای عادی زندگی که مطالعه، -14

  .از خوابیدن روی شکم خودداری کنید. استچشم عمل شده بالمانع 
بهتر است به هنگام نشستن در اتومبیل به جلو نگاه کنید و . با هواپیما یا هر وسیله دیگری بالمانع استمسافرت بعد از عمل -15

زیرا اینکار گاهی باعث حرکات سریع چشم شده و ممکن است برای چشم عمل شده (د از نگاه کردن به کنار جاده خودداری نمائی
  ).زیان آور باشد

  . عمل، نوشیدن مایعات فراوان و قدم زدن در سیر بهبودی موثر استاز پس  -16
اص عمل جراحی در ضمن به علت نوع خ.  یا دیررس وجود داردزودرس روزهای بعد از عمل، خطر ایجاد التهاب و عفونت در -17

 ایجادبنابر این به محض . وجود داردتا آخر عمر  عفونت محل جراحی و انتشار آن به داخل چشم احتمالدر موارد نادر گلوکوم، 
در صورتیکه به .  پزشک مراجعه کنیدبه اً فوردرد چشم، قرمزی ، حساسیت به نور، کاهش دید و ترشح چرکی از چشم

  . مراجعه کنیدچشمرمانگاه اورژانس جراح خود دسترسی نداشتید به د
 صورتی که بخیه شل شده باشد احساس جسم در. شوند هفته برداشته می4 تا 2 های سطحی معموالً در عرض بخیه -18

  .شود برداشته میزودترکند و معموالً خارجی در چشم ایجاد می

٤  



 و احتمال اینکه بعد از عمل به داروهای کاهنده یستباشد و هیچ گاه صد در صد نمی% 80تا % 60 موفقیت عمل بین میزان -19
  .فشار چشم و یا عمل دیگری نیاز باشد وجود دارد
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