
 

  

 ؟چيست ( آب مرواريد )  كاتاراكت 
. تِ كذر ضذى عذسي چطن ، آب هزٍاريذ يا كاتاراكت گفتِ هيطَد 

هيشاى . در ايي حالت عذسي هاًٌذ يك پٌجزُ هِ گزفتِ يا سرد است

 .كذٍرت عذسي در چطن ّاي هختلف هتفاٍت است

 

 نكته
 .كاتاراكت يك پزدُ در جلَي چطن ًوي تاضذ

 .كاتاراكت در اثز استفادُ سياد اس چطن ايجاد ًويطَد

كاتاراكت هسزي ًثَدُ ٍ اس يك چطن تِ چطن ديگز هٌتقل 

 .ًويطَد

 .كاتاراكت تاعث كَري تزگطت ًاپذيز ًويطَد

 

 

 عالئم بيماري كاتاراكت چيست ؟

  تارضذى ديذ تذٍى درد 

  حساسيت تِ ًَر 

  اختالل ديذ در ضة 

  دٍ تيٌي در يك چطن 

 تز تزايوطالعِ احتياج تِ ًَر تيص 

  هحَ ٍ يا سرد ضذى رًگ ّا 

تطخيص ايي تيواري تا هعايٌِ تَدُ ٍ تَسط چطن پشضك  تاييذ 

 .هيطَد

 

 

 

 

 

 

 علل كاتاراكت چيست ؟
سايز . تيطتزيي هَارد كاتاراكت تِ علت افشايص سي تَجَد هي ايذ

 :علل عثارتٌذ اس 

  ساتقِ خاًَادگي آب هزٍاريذ 

  تيواري ّايي هاًٌذ دياتت 

  در هعزض ًَر خَرضيذ تَدى يا اضعِ تِ هذت طَالًي 

 ساتقِ اصاتت ضزتِ تِ چطن  

  جزاحي ّاي قثلي چطوي 

 هصزف سيگار 

  هصزف طَالًي هذت دارٍّايي هاًٌذ كَرتًَْا 

  سرعت پيشرفت كاتاراكت 

  سزعت پيطزفت كاتاراكت اس فزدي تِ فزد ديگز ٍ در

 . يك فزد ، اس چطوي تِ چطن ديگز هتفاٍت است

  ضايعتزيي ًَع كاتاراكت كِ دراثز افشايص سي ايجاد هي

ضَد، تِ تذريج ٍ طي چٌذ سال پيطزفت هي كٌذ ٍلي 

 .پيص تيٌي دقيق آى اهكاى پذيز ًوي تاضذ
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 (ره)مركس آموزشي درماني امام خميني 

آب مرواريد )  كاتاراكت 

؟چيست (   

 
 

 چشمبخش 

 

 

 

 

 

 

 

 توجه 
درصَرت تزٍس ّز يك اس عالين سيز تا پشضك خَد يا 

 .تيوارستاى تواس تگيزيذ

 .دردي كِ تا ضذ دردّاي هعوَلي تْثَد ًوي ياتذ 

 تاري پيص رًٍذُ ديذ

 قزهشي پيص رًٍذُ چطن عولطذُ 

 اضك ريشي ّاي سياد

 تَْع، استفزاغ ٍ سزفِ پيطزًٍذُ 

 ضزتِ تِ چطن 

 

آيا عمل جراحي باعث بهبود ديد 

 ميشود؟

ميسان موفقيت عمل جراحي كاتاراكت بسيار باال 

اما در برخي از . است و ديد بيمار بهبود مي يابد

موارد، به علت ساير بيماري هاي چشمي كه پيامد 

بينايي فرد به ميسان . آنها محدوديت در ديد است

 . مطلوب نمي رسد

 

 :مراقبت هاي پس از عمل 
رٍس اٍل پس اس عول اس استحوام ٍ قزار دادى سز ٍ  4در  -1

پس اس آى هي تَاًيذ تا . گزدى در سيز دٍش خَدداري فزهاييذ

در ّز صَرت تْتز . استفادُ اس ضاهپَي تچِ استحوام ًواييذ

 .است آب تِ داخل چطن ّا ًزٍد

) جسام سٌگيي تا دٍ ّفتِ اٍل پس اس عول اس تلٌذ كزدى ا -2

، سخن ضذى ، هاليذى چطن ّا، خَاتيذى تِ (كيلَگزم  6تيص اس 

ًواس را ًطستِ تجاي . رٍي ضكن ٍ سجذُ كزدى خَدداري ًواييذ

 . راُ رفتي ، هطالعِ ٍ تواضا كزدى تلَيشيَى هاًعي ًذارد. آٍريذ 

اس قطزُ ّاي چطوي تجَيش ضذُ طثق دستَر پشضك استفادُ  -3

س عول دٍ ًَع قطزُ تِ ضوا دادُ هيطَد هعوَالً پس ا. ًواييذ

فَاصل . كِ تايذ در قسوت داخلي پلك تحتاًي ريختِ ضًَذ

استفادُ اس قطزُ ٍ طزس ريختي صحيح قطزُ تِ ضوا آهَسش 

 .دادُ هي ضَد

رٍي چطن عول  در دٍ ّفتِ اٍل السم است تِ ٌّگام خَاب،  -4

 .ضذُ را تَسط هحافظ تپَضاًيذ

ضة جْت ريختي قطزُ تيذار هعوَالً السم ًيست ٌّگام   -5

 . هگز آى كِ پشضك تجَيش كزدُ تاضذ. ضَيذ

 .رصين غذايي خاصي پس اس عول تَصيِ ًوي ضَد -6
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