
 

 דף מידע למטופל שעבר ניתוח קטרקט

לאחר הניתוח האישון מורחב למשך מספר ימים, דבר האמור היום עברת ניתוח קטרקט. 

חולפות ו מוכרות לגרום לטשטוש ראייה, סנוורים וראיית הילות סביב אורות. תופעות אלו

נוספים מלבד לויה בגורמים נציין כי מידת השיפור בחדות הראייה ת לאחר מספר ימים.

באופן חלקי או כלל  על כן יתכן שיפור צב הראייה(וע הרשתית, כגון מצב הקרנית,) הניתוח,

 לא. ההחלמה מהניתוח תלויה במידה רבה באיכות הטיפול בעיניך לאחר שחרורך לביתך.

 :בשחרורך לביתך תקבל

מכתב המתאר את סוג הניתוח שעברת והמלצות להמשך טיפול ומעקב. את המכתב עליך ◦ 

 ולרופא המשפחה. לרופא העיניים המטפללהראות 

זימון לביקורת למחרת הניתוח במרפאת עיניים. לביקורת יש להצטייד בטופס התחייבות ◦ 

 מקופת חולים.

 (.ניתוח מרשם לטיפות עיניים )במידה ולא קיבלת במרפאת טרום ◦

 :הנחיות לאחר הניתוח

 לרוב, העין מכוסה בתחבושת ובמגן פלסטיק עד לביקורת למחרת.◦ 

לעיתים, העין תהייה מכוסה במגן פלסטיק בלבד, ואז יש להתחיל בהזלפת טיפות עיניים  ◦

 כבר בהגיעך לביתך, על פי הנחיות המנתח.

זר, דמעת ונזלת בנחיר שבצד לאחר הניתוח יתכן ותחוש חוסר נוחות, תחושה של גוף  ◦

הניתוח, יתכן אף כאב קל. במידת הצורך, ניתן לפנות לצוות הרפואי/ סיעודי לקבלת טיפול 

 תרופתי לשיכוך הכאב ו/או החלפת החבישה.

 לשפשף את העין ולהפעיל עליה לחץ. אסור◦ 

 להרטיב את החבישה. אסור◦ 

 הניתוח בשעה שנקבעה. אחרלהגיע לביקורת ל חשוב ◦

 מומלץ להצטייד במשקפי שמש לשימוש לאחר הביקורת. ◦

 :טרם הביקורת הראשונה, עלייך לפנות בדחיפות לרופא עיניים כאשר

 הכאבים אינם חולפים או מחמירים.◦ 

 מופיעים כאבי ראש חזקים המלווים בבחילות והקאות.◦ 

 :הנחיות כלליות לאחר ביקורת ראשונה

 לך על ידי הרופא במרפאת עיניים. יינתןמידע אודות המשך טיפול ומעקב ◦ 



דק' בין סוגי הטיפות  5-, ובמרווח של כף טיפות עיניים, בהתאם להנחיות הרופאהזל◦ 

 השונים.

 יפות יש להזליף כך:הטאת  -

  חץ את ידך בסבון.ר 

 הטה את ראשך לאחור.. 1                  

 משוך עפעף תחתון כלפי מטה.. 2                  

 החזק את הבקבוק קרוב לעין, והקפד שפיית הבקבוק לא תיגע בעין.. 3                  

 טפטף טיפה אחת.                      

 למניעת ספיגת התרופה לתוך הגוף, לחץ על זווית העין מס' שניות.. 4                  

 שבוע ימים מהניתוח.הקפד להגן על העין באמצעות מגן הפלסטיק בשעת השינה, למשך ◦ 

 הימנע מפעילות גופנית מאומצת כחודש ימים מהניתוח.◦ 

 חודש לאחר הניתוח, ולאחר מכן מותרת עם משקפי שחייה. אסורהשחייה בים ובבריכה ◦ 

 , אך היזהר מכניסת סבון או זרם מים חזק ישירות לעין.מותריםרחצה וחפיפת שיער ◦ 

 חודש לאחר הניתוח. אסוראיפור העין ◦ 

 מומלץ להרכיב משקפי שמש מחוץ לבית.◦ 

 : קריאה, צפייה בטלוויזיה, עבודה מול מחשב ובישול.מותר◦ 

 , אך יש להיזהר לא לקבל מכה בעין.מותר אישותקיום יחסי ◦ 

 המשך לקחת אספירין או מדללי דם אחרים אותם נטלת טרם הניתוח.◦ 

 התאם משקפיים חדשות במידת הצורך.◦ 

 :כאשר מידים/ חדר מיון באופן פנה לרופא עיניי

 מופיע אודם בעין או מסביב לה, עם או בלי הפרשות מוגלתיות.◦ 

 חלה ירידה פתאומית או טשטוש ראייה.◦ 

 בשדות הראייה.קיימת הגבלה ◦ 

 אור או כתמים.ראיית ברקים, הבזקי ◦ 

 בהצלחה והחלמה מהירה! 

 "עיניים "שערי צדקצוות מחלקת 
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