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 :به اين موارد توجه كنيد )گلوكوم(  سياهآب بعد از عمل جراحي 

سياه جهت افزايش ديد شما نيست بلكه براي كنترل فشار چشم و آب عمل جراحي . 1
بعد از عمل جراحي  .باشد جلوگيري از پيشرفت بيماري و صدمه بيشتر به عصب چشم مي

وجود  ،چشمب اند روز اول ممكن است كاهش بينايي داشته باشيد كه به علت التهگلوكوم در چ
  .بعد از چند روز بر طرف مي شود هوا دراتاق قدامي و عوامل ديگر مي باشد و معموالً

هفته مختل  6 تا 4 تروپين بعد از عمل ديد نزديك شما ممكن است برايآبه علت مصرف . 2
گاهي نيز كاهش ديد مختصري به طور دائمي باقي مي  .ام پذيردشود و مطالعه به دشواري انج

  .ماند

از محافظ پالستيكي  ،بعد از عمل جهت محافظت از محل عمل در مقابل ضربه به چشم. 3
 .نماييدروزها مي توانيد از عينك و شبها از شيلد استفاده  .به مدت يك ماه استفاده كنيد) شيلد(

يد و خشك كنيد سپس يصابون بشومايع و آب روزانه با  ،تمحافظ پالستيكي قابل شستشو اس
   .بر روي چشم خود قرار دهيد

پس از عمل جراحي ممكن است چند روز در بخش بستري شويد ولي با مراجعات مكرر مي  .4
   .ديتوانيد به طور سرپايي نيز ويزيت شو

  .در تاريخ هاي تعيين شده جهت معاينه به طور دقيق مراجعه كنيد .5

  .وري كنيدآتعداد روزهاي بعد از عمل هميشه بخاطر داشته باشيد و در هر مراجعه ياد .6

مصرف داروهاي ضد  .مصرف قطره هاي چشمي حد اكثر يك تا دو ماه پس از عمل الزم است .7
 از مصرف خودسرانه داروها جداً .گلوكوم نيز بسته به فشار چشم و با نظر پزشك معالج مي باشد

  .خوداري كنيد

ممكن است به علت  .نها را بخاطر بسپاريدآدر هر مراجعه داروهاي خودرا همراه بياوريد و نام  .8
  .تشابه ظاهري برخي از قطره ها و نداشتن ديد كافي داروها را جابجا مصرف كنيد

دقت كنيد بر چسب روي قطره ها كنده نشود و هر قطره را پس از مصرف در جلد خود قرار  .9
  .دهيد
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مصرف صحيح  .ال كنيدؤاز پزشك معالج خود س ز صحيح مصرف قطره ها و پماد را حتماًطر .10
قطره ها را در  نماييدو به موقع داروهاي پس از عمل به اندازه خود عمل اهميت دارد سعي 

) ساعت  5- 6(خواب در فواصل  .تعيين شده توسط پزشك استفاده كنيد) فاصله زماني(زمانهاي 
له با نظر پزشك أبيدار شويد ولي بهتر است اين مسخواب اندن قطره ها از الزم نيست براي چك

   .باشد

كار ممكن است باعث  هيچگاه اطراف چشم را با پارچه هاي خشن تميز نكنيد زيرا اين .11
  .خراش قرنيه شود

ممكن است اطراف مژه ها و گوشه چشم ترشحات خواب صبح ها پس از بيدار شدن از  .12
نتي بيوتيك آاز قطره هاي چشمي نها مي توانيد آد كه براي تميز كردن زيادي جمع شو

داخل چشم و روي پلك ها ريخته و سپس به .) . . سولفاستاميد و ،جنتامايسين ،كلرامفينكل(
مراقب باشيد كه فشار انگشت مستقيما به كره چشم وارد . را تميز كنيد نآهستگي با پنبه آ

  . بب باز شدن بخيه ها يا زخم محل عمل شودتواند س نشود زيرا اين امر مي

ن توسط پزشك آممكن است بعد از عمل به ماساژ چشم نياز باشد كه ضرورت و نحوه انجام  .13
   .به شما توضيح داده مي شود

نماز خواندن از روز عمل با تيمم فقط بر روي سنگ بالمانع است ولي تا يك هفته از سجده  .14
   .يد و مهر را با دست به پيشاني نزديك كنيدكردن خودداري كن

سياه با عارضه آب اگر عمل جراحي  .كنيدسؤال زمان حمام كردن را حتما از پزشك خود  .15
اي همراه نباشد بعد از روز پنجم مي توانيد حمام كنيد ولي موقع شستشوي سر و صورت بايد 

   .ر نياوريدچشم ها را بسته نگه داشته و به هيچ وجه به پلك ها فشا

با فعاليت شديد جسماني  توأمتماشاي تلويزيون و فعاليتهاي عادي زندگي كه  ،مطالعه .16
از خوابيدن روي شكم خوداري  .همچنين خوابيدن به سمت چشم عمل شده بالمانع است .نباشد
   .كنيد

نگام ست به هابعد از عمل مسافرت با هواپيما يا هر وسيله ديگري بالمانع است بهتر  .17
كار  زيرا اين( .نماييدكنار جاده خوداري  نشستن در اتومبيل به جلو نگاه كنيد و از نگاه كردن به

  )ور باشدآگاهي باعث حركات سريع چشم شده و ممكن است براي چشم عمل شده زيان 

   .ثر استؤراوان و قدم زدن در سير بهبودي مپس از عمل نوشيدن مايعات ف .18
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در ضمن  .و عفونت زودرس يا ديررس وجود داردب ااز عمل خطر ايجاد التهدر روزهاي بعد  .19
ن آبه علت نوع خاص عمل جراحي گلوكوم در موارد نادر احتمال عفونت محل جراحي و انتشار 

حساسيت به  ،قرمزي ،محض ايجاد درد چشمه بنابراين ب .خر عمر وجود داردآبه داخل چشم تا 
كه به جراح  به پزشك مراجعه كنيد و در صورتي چشم فوراً كاهش ديد و ترشح چركي از ،نور

  . خود دسترسي نداشته باشيد به درمانگاه اورژانس چشم مراجعه كنيد

هفته برداشته مي شوند در صورتيكه بخيه شل  4تا  2در عرض  بخيه هاي سطحي معموالً  .20
   .برداشته ميشود زودتر شده باشد احساس جسم خارجي در چشم ايجاد مي شود و معموالً

درصد نيست و  100درصد است و هيچگاه  80درصد تا  60ميزان موفقيت عمل بين  .21
  .احتمال اينكه بعد از عمل به داروهاي كاهنده فشار چشم و يا عمل ديگري نياز باشد وجود دارد

ل رژيم رژيم خاصي ندارد و چنانچه قبل از عم ،ن از نظر تغذيهآاين بيماري و عمل جراحي   .22
  .  بعد از عمل هم به همان رژيم ادامه دهيد...) زخم معده و ،فشارخون ،ديابت(معيني داشتيد 

مواد روغني در  ،لنزهاي رنگي ،مژه مصنوعي ،ريمل ،سرمه(رايشي آاز بكار بردن مواد   .23
  .  ال كنيدؤرا از پزشك معالج س نآخوداري نماييد و زمان شروع  جداً...) اطراف چشم و

ن كه به چشم آر يبوكس و نظا ،ورزش هاي سبك و بدون ضربه به چشم اشكالي ندارد اما از شنا
  . داري نماييددخو ضربه ميزنند جداً

  


