داًؾگبُ ػلَم پشؽکی ھﻣدان

هؼبًٍت درهبى – هذیزیت اهَر پزعتبری

مراقبت های بعد از عمل جراحی شبکیه(رتین) چیست ؟

ػول جزاحی ؽجکیِ ثِ ػلت جذاؽذگی الیِ ػصجی چؾن اس الیِ سیزیي خَد ٍ جْت ًشدیک کزدى ایي دٍ الیِ
صَرت هی گیزد.
هحافظت چشن:
 ثؼذ اس ػول ،جْت هحبفظت اس هحل ٍ جلَگیزی اس ضزثِ ثِ چؾن ،اس هحبفظ پالعتیکی (ؽیلذ) ثِ هذت  2تب
ّ 3فتِ اعتفبدُ کٌیذ.
 رٍسّب هی تَاًیذ اس ػیٌک ٍ ؽجْب اس ؽیلذ اعتفبدُ ًوبئیذ .هحبفظ پالعتیکی قبثل ؽغتؾَ اعت رٍساًِ آًزا ؽغتِ
ٍ عپظ رٍی چؾن خَد ثگذاریذ.
توجه :نحوه قرار دادن سر و نحوه استراحت پس از عمل جراحی شبکیه ،در موفقیت آمیس بودن نتیجه
جراحی بسیار مهم است.
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 پَسیؾي یب ٍضؼیت اعتزاحت ثب تَجِ ثِ هحل پبرگی ٍ ًَع ػول جزاحی ؽجکیِ هتفبٍت هی ثبؽذ ٍ تَعط
جزاح ثِ ؽوب تَضیح دادُ هی ؽَد ٍ السم اعت ثِ دقت رػبیت ؽَد.
کورتي پس اس عول :گبّی اس قزصْبی کَرتي ثز حغت تؾخیص جزاح اعتفبدُ هی گزدد کِ اغلت پظ اس یک
ّفتِ تب دُ رٍس ثؼذ اس ػول قطغ هی ؽَد .اعتفبدُ اس کَرتي جْت کبّؼ التْبة ٍ عیز ثْجَدی ثیوبری اعت ،حتوب ثِ
تَصیِ ّبی پشؽک در سهیٌِ هصزف دقت کٌیذ.
هسافزت پس اس عول :هغبفزت ثب اتَهجیل ٍ قطبر ثالهبًغ اعت .هغبفزت ثب َّاپیوب در صَرتی کِ چؾن هحتَی گبس
ثبؽذ ثبیذ ثب ًظزجزاح اًجبم ؽَد.
ًواس خواًدى :اس رٍس ػول ثب تیون فقط ثز رٍی عٌگ ثالهبًغ اعت ٍلی تب یک ّفتِ اس عجذُ کزدى خَدداری کٌیذ
ٍ هْز را ثب دعت ثِ پیؾبًی ًشدیک کٌیذ.
هطالعه ،تواشای تلویشیوى ٍ فؼبلیتْبی ػبدی سًذگی کِ تَام ثب فؼبلیت ؽذیذ جغوبًی ًجبؽذ ٍ ًحَُ صحیح قزار
گزفتي عز ،رػبیت ؽَد ثالهبًغ اعت.
سهبى حوبم کزدى را حتوب اس پشؽک خَد عئَال کٌیذ اهب هیتَاًیذ اس ّوبى رٍس اٍل پظ اس ػول توبم ثذى ثجش عز ٍ
صَرت را ثؾَییذ.
حوام پس اس عول :اگز ػول جزاحی ؽجکیِ ثب ػبرضِ ای ّوزاُ ًجبؽذ یک ّفتِ ثؼذ اس ػول هی تَاًیذ حوبم کٌیذ
ٍلی هَقغ ؽغتؾَی عز ٍ صَرت ثبیذ چؾن ّب را ثغتِ ًگِ داؽتِ ٍ ثِ ّیچ ٍجِ ثِ پلک ّب فؾبر ًیبٍریذ .ثْتز اعت اس
ؽبهپَ ٍ صبثَى ثچِ اعتفبدُ کٌیذ.
رصین غذایی :ایي ثیوبری ٍ ػول جزاحی آى اس ًظز تغذیِ رصین خبصی ًذارد ٍ چٌبًچِ قجل اس ػول رصین خبصی
داؽتیذ (دیبثت ،فؾبرخَى ،سخن هؼذُ ٍ )...ثؼذ اس ػول ّن ثِ ّوبى رصین اداهِ دّیذ.
هواد آرایشی :اس ثکبر ثزدى هَاد آرایؾی (عزهِ ،ریول ،هضُ هصٌَػی ،لٌشّبی رًگی ،هَاد رٍغٌی در اطزاف چؾن
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ٍ )....جذا خَداری ًوبئیذ ٍ سهبى ؽزٍع آًزا اس پشؽک هؼبلج عئَال کٌیذ.
بعد از عمل احتمال جدا شدن مجدد شبکیه وجود دارد .در صورت کاهش دید ،کشیده شدن پرده یا تارشدن یک منطقه از
میدان دید یا جرقه در چشم ،بالفاصله به جراح خود مراجعه کنید.

ثْتزیي دیذ حذٍد  3-4هبُ ثؼذ اس ػول جزاحی حبصل خَاّذ ؽذ هٌَط ثِ ایٌکِ ؽجکیِ چغجیذُ ثبؽذ ٍ ػیت اًکغبری
ایجبد ؽذُ ًیش اصالح ؽذُ ثبؽذ.
در تبریخ ّبی تؼییي ؽذُ جْت هؼبیٌِ ثطَر دقیق هزاجؼِ فزهبئیذ.
قطزه های چشوی:
 هصزف قطزُ ّبی چؾوی حذاکثز  1تب  2هبُ پظ اس ػول السم اعت .اس قطغ یب هصزف خَدعزاًِ دارٍّب جذا
خَدداری ًوبئیذ.
 عؼی کٌیذ قطزُ ّب را در سهبى تؼییي ؽذُ تَعط پشؽک اعتفبدُ ًوبئیذ .در فَاصل خَاة (  5-6عبػت) السم
ًیغت ثزای چکبًذى قطزُ اس خَاة ثیذار ؽَیذ ٍلی ثْتز اعت ایي هغئلِ را اس پشؽک خَد عئَال کٌیذ.
 عؼی ًوبییذ قطزُ ثبس ؽذُ را در حزارت ػبدی ( 25-30درجِ عبًتیگزاد) ًگِ داری ًوَدُ ٍ حذاکثز تب ّ 3فتِ
پظ اس ثبس ًوَدى درپَػ اس آى اعتفبدُ کٌیذ ثٌبثزایي اس یخ سدگی یب گزهبی ؽذیذ جلَگیزی ؽَد.
ًحوه صحیح استفاده اس قطزه های چشوی:
اثتذا دعتْبی خَد را ثب آة ٍ صبثَى ثخَثی ثؾَئیذ ،عز خَد را کوی ثِ ػقت خن کٌیذ ،پلک تحتبًی خَد را ثب اًگؾت
اؽبرُ پبییي ثکؾیذ تب حفزُ کَچکی ایجبد ؽَد در حفزُ ایجبد ؽذُ یک قطزُ ثچکبًیذ .اس توبط ًَک قطزُ چکبى ثِ
دعت یب لجِ پلکْب جلَگیزی کٌیذ.
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ثؼذ اس چکبًذى قطزُ چؾوبًتبى را ثوذت  2تب  3دقیقِ ثِ آراهی ثغتِ ًگِ داریذ ایي کبر ثبػث جذة ثْتز دارٍ ٍ کبّؼ
ػَارض آى هی گزدد.
اگز ًیبس ثَد کِ دٍ قطزُ هتفبٍت در یک عبػت اعتفبدُ کٌیذ هبثیي آًْب  5 -10دقیقِ فبصلِ ثگذاریذ.
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