بهبود دید بصورت تدریجی و طی چند روز تا هفته طول
خواهد کشید .تا بهبودی دید بطور کماممل از انمجمام
رانندگی خودداری نمایید.

هشدار

 در صورت تزریق گاز داخل چشم  ،پرواز با هواپیما یما

مسافرت به ارتفاعات ممنوع است ،زیرا افزایش سریع
معموال  84ساعت پس از عمل می توانید استحمام کنید

ارتفاع منجر به افزایش خطرناک فشار چشم شود.
در صورت بروز عالئمی از قبیل درد شدید  ،خونمریمزی

و ترجیحا با شامپو بچه سرو صورت را شستشو دهید.
از مصرف لوازم و مواد آرایشی در اطراف چشم حداقل تا

شدید  ،ترشح فراوان  ،قرمزی شدید  ،خارش  ،کاهش
دید پیش رونده  ،التهاب فراوان به پزشک معالج اطالع

یک هفته بپرهیزید.
 برای نماز خواندن در روز عمل از سنگ تمیزجهت تیممم
استفاده کنید  ،از  84ساعت بعد از عمل وضو گرفتم

و

شست صورت اشکالی ندارد.
 درد مختصر پس از عمل طبیعی است و با نظر پمزشمک
می توانید از مسک خوراکی استفاده کنید.
در صورت خارش و ترشح از چشم  ،جهت تمیز کمردن
آن ضم رعایت شستشوی دست و بسته بودن چشم ها
از پد استریل چشمی استفاده کنید.
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داده و به اورژانس بیمارستان مراجعه نمایید.

منبعaao.org(American Academy Ophthalmology ) :

آموزش به بیمار

ویترکتومی

مشهد ،بلوار سید رضی  ، 54بیمارستان چشم پزشکی بینا

تلف :

041-36163

سایت بیمارستان:

www.ehbina.com

کانال تلگرام :

@ehbina

اینستاگرام :

ehbina

شماره سند-1 /810:ت-7/پ

تاریخ بازنگری- :
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تاریخ صدور00/80/18:

شماره بازنگری88:

واحد آموزش

مطالب پیش روی شما محتوی مطالب آموزشی برای

قرمزی و کبودی در ناحیه عمل بعمد از چمنمد روز

مراقبت از بیماریتان می باشد .امیدواریم با رعمایمت

برطرف میشود .از فشار روی محل جراحی اجتمنماب

نکات ذکر شده در آن سالمت خود را بازیابید .

گردد.

ویترکترمی چیست؟

نوعی از جراحی چشمی است که برای درمان بمرخمی از

 نحوه خوابیدن خود را از پزشک سوال کنید  ،ممکم

اختالالت شبکیه و زجاجیه به کار می رود .شبکیه داخملمی

است با توجه به نوع عمل نیاز به وضعیمت خماصمی

تری الیه کره چشم است .زجاجیه ماده شفاف و ژله ای
است که بخش میانی چشم را پر می کند .در عمل جراحی
ویترکتومی ،زجاجیه تخلیه شده وپزشک آن را بما یمک
محلول مخصوص جایگزی می کند.

چه بیمارانی نیاز به ویترکتومی دارند؟

 بیماران با رتینوپاتی دیابتی به خصوص اگر خونریزی وکشیدگی بر روی شبکیه وجود داشته باشد.

عمل جراحی ویترکتومی اغلب باعث بهبود بینایی یا تثبیت آن
می شود .خون یا باقی مانده های ناشی از عفونت یا التهماب

که ممک است باعث انسداد یا محو شدن تصمویمر بمرای
تمرکز بر روی شبکیه شود ،با انجام جراحی خارج می شود.

مراقبتهای بعد از عمل

 بیماران با برخی از موارد جداشدگی شبکیه -بیماران با عفونت بخش های داخلی کره چشم

استراحت نسبی داشته باشید .

-بیماران با جراحت شدید چشم

از سرفه کردن  ،عطسه زدن  ،زور زدن و فی کردن بینمی

 بیماران با چروک شدگی ماکوال (ناحیه مرکزی شبکیه)بیماران با سوراخ شدگی ماکوال -بروز برخی اختالالت بعد از جراحی کاتاراکت

اجتناب و در صورت نیاز با دهان باز عطسه کنید.
محافظ پالستیکی روی چشم جهت جلوگیری از آسیب بمه
چشم در هنگام خواب یا مواجهه با گرد و غبار گمااشمتمه

شود .در صورت حساس بودن چشم به نور از عینک آفتابی

(خوابیده به شکم یا سجده) داشته باشید.

از بلند کردن اجسام سنگی (وزن بمیمشمتمر از 5
کیلوگرم)  ،ورزش های شدید و انجام فعالیت همای
خطرناک و استرس زا بمنظور جلوگیری از خونریمزی

خودداری نمایید.

استفاده شود.
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