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דף הסבר לפני ניתוח ירוד (קטרקט)
מהו ירוד?
ירוד הינו מצב בו עדשת העין הופכת עכורה ,דבר הגורם להפרעה בחדות הראיה ובאיכות בראיה.
התלונות השכיחות במקרים אילו הן :שינויים במספר המשקפים ,טשטוש ראיה  ,סינוור ושינוי בראיית גוונים.
הסיבות להתפתחות ירוד מגוונות וכוללות בין השאר ירוד תלוי גיל ,ירוד המתפתח כתוצאה מחבלה לעין ,ירוד מולד/תורשתי,
ירוד המתפתח כתוצאה משימוש בתרופות (סטרואידים למשל) ועוד.
במקרים של ירוד תלוי גיל ,התפתחות הירוד היא בד"כ הדרגתית ולכן התלונות המתוארות מתפתחות באופן הדרגתי .עכירות
העדשה מופיעה בדרך כלל בשתי העיניים ,אם כי לא בהכרח באופן סימטרי.
מתי לנתח ירוד?
כאשר ההפרעה לראייה הנגרמת על ידי הירוד משמעותית ופוגעת בתפקוד היום יומי.
מה עושים בניתוח?
הניתוח נעשה בדרך כלל בהרדמה מקומית .בניתוח יוצרים פתח בקופסית העדשה ,העדשה מפוררת על ידי גלי אולטראסאונד
וחלקיקיה נשאבים.
לתוך קופסית העדשה הריקה מושתלת עדשה מלאכותית.
עדשה זו הינה בדרך כלל חד מוקדית ומחושבת לראיה לרחוק או לקרוב.
הכנה לפני הניתוח
 יש לבצע בדיקות כלליות במסגרת קופת החולים (א.ק.ג  ,בדיקות דם).
 יש להביא מכתב מפורט מרופא המשפחה לגבי מחלות ותרופות אותן הינך נוטל/ת.
 חולים הנוטלים כדורי קומדין באופן קבוע צריכים ליידע את הרופא בבדיקה הטרום ניתוחית.
 יש להביא טופס התחייבות לניתוח מקופת החולים (טופס התחייבות לניתוח ירוד מס' )66984
בבוקר






הניתוח (ניתוח בהרדמה מקומית)
צום של  4שעות ,אלא אם נאמר אחרת ,מותר לשתות מים צלולים עד שעה לפני הניתוח.
יש ליטול את כל התרופות בבקר הניתוח כרגיל במיוחד תרופות להורדת לחץ דם.
אין ליטול תרופות לסוכרת או להזריק אינסולין.
כשעה לפני הניתוח יוזלפו טיפות לעין המיועדת לניתוח.
אנא שרינו בקר שלם לניתוח ,צפויה שהייה של כ 6-שעות בבית החולים

לאחר הניתוח (ניתוח בהרדמה מקומית)
 העין נותרת חבושה עם מגן פלסטיק עד לבדיקת רופא כשעתיים לאחר הניתוח או למחרת היום.
 לאחר הניתוח עלולה להיות תחושת גוף זר ,חוסר נוחות וכאב קל .במידת הצורך ניתן לפנות לצוות הרפואי/סיעודי
לצורך קבלת טיפול.
 אין לשפשף את העין או ללחוץ עליה.
 מומלץ לישון עם מגן הפלסטיק למשך  3לילות.
סיבוכים אפשריים לאחר הניתוח
(רשימה זו איננה תחליף לפירוט שמופיע בטופס ההסכמה לניתוח)







ירידה בשקיפות הקרנית.
מיקום לקוי של העדשה המושתלת.
דימום.
בצקת ברשתית.
קרעים והפרדות רשתית.
זיהום תוך עיני.

רוב הסיבוכים המתוארים ניתנים לטיפול ובחלקם הגדול חדות הראייה משתפרת לאחר טיפול .חשוב לציין כי גם בניתוחים
מוצלחים ישנם מקרים בהם הראייה לא משתפרת או שהשיפור בה חלקי בלבד ,למשל במקרים של ניוון רשתית ,גלאוקומה
מתקדמת ,ניוון עצב הראייה או נזק כתוצאה ממחלת הסוכרת.
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הניתוח לא נועד להורדת משקפים ולאחר הניתוח יש צורך במשקפים לשיפור הראיה.
(עליך לדעת שקימות היום אפשרויות להשתלות עדשות שיכולות להוריד את התלות במשקפים ,אולם אילו אינן קימות במערכת
הציבורית).
בימים הראשונים לאחר הניתוח הראייה מעט מעורפלת ולעיתים בגווני כחול ותכלת .הראייה תתייצב לאחר  3שבועות
מהניתוח .בעין בריאה הסיכויים לראייה טובה לאחר הניתוח גבוהים ,בהירות התמונה ואיכות בראייה משתפרים בצורה
משמעותית.
בדרך כלל תוזמנ/י לבקורת אחת לאחר כשבוע ובקורת נוספת לאחר כ 3-שבועות .במהלך תקופה זו יש צורך לזלף טיפות עיניים
על פי ההנחיות שקבל/י( .אפשרי לבצע את הבקורות אצל רופא העיניים בקהילה).

איכות הראייה היא איכות חיים!
בהצלחה ובברכת החלמה מהירה!
צוות מרפאת עיניים

