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דף הסבר לפני ניתוח ירוד (קטרקט)
ورقة شرح قبل جراحة كتاراكت (الساد)
ما هو الكتاراكت؟
هي حالة تصبح فيها عدسة العين معتمة ،ما يؤدي إلى تشويش في حدة الرؤية وجودتها.
الشكاوى األكثر شيوعًا في هذه الحاالت هي :تغيرات في الرقم في النظارات ،تشوش الرؤية ،انبهار وتغير في رؤية
األطياف.
من خلف تكون الكتاراكت أسباب عدة وتشمل التقدم في السن ،ساد نتيجة لتعرض العين لكدمة أو صدمة ،ساد
خلقي/وراثي ،ساد يتطور نتيجة الستعمال أدوية (مثل ستيروئيدات) وغيرها.
في حال الساد نتيجة لتقدم السن ،عادة ما يكون تطور الحالة تدريجيًا وكذلك الشكاوي تكون تدريجية .عادة ما يظهر
االعتام في كال العدستين ،ولكن ليس بالضرورة بشكل متماثل.

متى ينبغي إجراء جراحة ساد؟

ً
ملحوظا ويمس بالنشاط اليومي.
عندما يكون التشويس على الرؤية

ماذا نفعل في الجراحة؟
عادة ما يتم القيام بالجراحة تحت تخدير موضعي ،من خالل الجراحة نصنع فتحة في كبسولة العين ،يتم تذويب
العدسة من خالل أمواج فوق صوتية ومن ثم يتم شفط الجزيئات.
يتم زرع عدسة اصطناعية في داخل كبسولة العدسة الفارغة.
عادة ما تكون هذه العدسة أحادية المركز ومبرمجة للرؤية عن قرب أو عن بعد.

التحضير قبل الجراحة





يجب القيام بفحوصات عامة في إطار صندوق المرضى (مخطط كهربية القلب ،فحوصات دم).
يجب إحضار مكتوب مفصل من طبيب العائلة بخصوص أمراض وأدوية تتناولها.
على المرضى الذين يتناولون الكومادين بانتظام أن يبلغوا الطبيب في الفحص قبل الجراحة.
يجب احضار نموذج التزام للجراحة من صندوق المرضى (نموذج التزام لجراحة ساد رقم )66984

في صباح العملية الجراحية (جراحة تحت تخدير موضعي)






صوم لمدة  4ساعات ،إال إذا قيل لك سواء ذلك ،يسمح بشرب الماء الصافي حتى ساعة قبل الجراحة.
يجب تناول كافة األدوية في صباح الجراحة كالمعتاد خاصة أدوية لخفض ضغط الدم.
ال يجوز تناول أدوية للسكري أو حقن األنسولين.
قبل نحو ساعة من الجراحة سوف يتم تنقيط قطرات للعين التي ستخضع للجراحة.
الرجاء حجز كل الصباح للعملية وإلغاء أي التزام آخر ،من المتوقع المكوث لنحو  6ساعات في
المستشفى.

بعد الجراحة (جراحة بتخدير موضعي)
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 تظل العين مضمدة مع واقي بالستيك حتى يقوم الطبيب بفحصها بعد نحو ساعتين من الجراحة أو في
صباح اليوم التالي.
 بعد الجراحة قد يكون لديك شعور بوجود جسم غريب ،مضايقة وألم خفيف .يمكن حسب الحاجة التوجه إلى
الطاقم الطبي/التمريضي للحصول على عالج.
 ال يجوز فرك العين أو الضغط عليها.

 يوصى بالنوم مع واقي البالستيك لثالث ليالي.
مضاعفات ممكنة من بعد الجراحة
(هذه القائمة ال تشكل بديال عن التفصيل الظاهر في نموذج الموافقة على جراحة)







انخفاض في شفافية القرنية.
موضعة غير سليمة للعدسة المغروسة.
نزيف.
وذمة في الشبكية.
تمزق وانفصال الشبكية.
تلوث داخل العين.

معظم المضاعفات الموصوفة قابلة للعالج وفي معظمها تتحسن جودة الرؤية من بعد العالج.
جدير بالذكر بأنه حتى في الجراحات الناجحة هناك بعض الحاالت التي ال تتحسن فيها الرؤية أو أن التحسن يكون
جزئيًا فقط ،مثال في حاالت ضمور الشبكية ،زرق متقدم ،ضمور عصب الرؤية أو ضرر نتيجة لمرض السكري.
ال تهدف الجراحة للتخلص من النظارات ومن بعد الجراحة تحتاج لنظارات لتحسين الرؤية.
(عليك أن تعلم أنه توجد اليوم خيارات لزرع عدسات يمكنها خفض الحاجة للنظارات ،ولكن هذه غير متوفرة في
الجهاز العمومي).
ً
في األيام األولى من بعد الجراحة تكون الرؤية مشوشة قليل وفي بعض األحيان تكون بأطياف األزرق والنيلي.
سوف تستقر الرؤية بعد  3أسابيع من الجراحة .في العين سليمة تكون احتماالت الرؤية الجيدة مرتفعة بعد الجراحة،
تتحسن جودة الصورة ووضوحها بشكل ملحوظ.
عادة سوف تتم دعوتك لزيارة متابعة واحدة بعد نحو أسبوع وزيارة أخرى بعد نحو  3أسابيع .خالل هذه الفترة يجب
تنقيط قطرات عينين حسب التعليمات التي تحصل عليها( .يمكن إجراء زيارات المتابعة لدى طبيب العيون في
العيادة الجماهيرية).

جودة الرؤية هي من جودة الحياة!
مع تمنيات النجاح والشفاء العاجل!
طاقم عيادة العيون

