
  مراقبت در منزل

 و شفاهي به بيمار و مراقبت دهنده بدهيد و براي آنهـا نـام و شـماره     آموزش هاي كتبي

  .تلفن پزشك و يا پرستار را فراهم كنيد تا در صورت بروز هر گونه سؤال تماس بگيرند

  توصيه كنيد تا از بستن پلك ها با فشار يا لمس چشم بعد از عمل اجتناب كندبه بيمار. 

  بيمار آموزش دهيد كه جهت ديده اشياء و جلوگيري از افتادن ، سر را به سمت مبـتال  به

  .بچرخاند

  عالئم هشدار دهنده 

  مرور كنيد ، شودبايد به پزشك و پرستار گزارش كه   شكاياتيعالئم و.  

    ، افزايش فشارداخل چشم ، بروز ناگهاني درد چشم ، فتوفوبي ، كاهش ناگهـاني بينـايي

 ناگهاني سردرد شديد

  قزمزي ، تورم ، تاري ديد ، اشك آمدن از چشم ، درد: عفونت 

  :آموزش هاي ويژه 

  مل سر در سمت مبتال بـراي  ابه بيمار آموزش دهيد كه از خم كردن سر و پايين آوردن ك

 . ديدن اشياء اجتناب كند

      روز به دليل اينكه چشم بعد از جراحي به نور حساس اسـت ، از عينـك هـاي تيـره در

 .استفاده شود

    به بيمار توصيه كنيد كه به آرامي حركت كند و از حركات سربه طرف  بـاال و پـايين در

 . تشخيص پله ها و اشيائي كه به او نزديك مي شوند ، استفاده كند

  اگر بيمار جراحي كاتاركت بدون كاشت عدسي داشته ، به او هشدار دهيد تا زماني كه

در ( تماسي گذاشته شود ، كاهش بينايي وجود خواهـد داشـت   عينك تجويز شود يا لنزهاي

 )هفته ۸تا  ۴حدود 

  درصد بزرگتـر خواهـد    ۳۰اگر بيمار عينك دريافت كرده ، توضيح دهيد كه تصاوير تا

احتيـاط  .ديد محيطي مختل خواهد شد و عدسي ها داراي دو يا سه كانون خواهند بـود  . بود

 :هاي ايمني را مرور كنيد شامل 

  از يك سمت به سمت ديگر براي ديد محيطي بچرخانيدسر. 

      زماني كه از پله ها پايين مي رويد ،يا اشيايي به شما نزديـك مـي شـوند ، مسـافت را

 .تشخيص دهيد

  درصد بزرگتر مي شود ديد  ۱۰تا  ۷اگر بيمار لنز تماسي دارد توضيح دهيد كه تصاوير

 .ز خواهد شدمحيطي سالم خواهد بود و عينك مطالعه  نيز تجوي

 اهميت  مراجعات روتين . چگونگي مراقبت و قراردادن و خارج كردن لنز را مرور كنيد

 .به پزشك براي خارج كردن و تميز كردن و جايگذاري دوباره آن را به بيمار يادآور شويد

  اگر بيمار يك لنز كاشتني داخل جشم دارد توضيح دهيد كه لنز مورد استفاده به وضوح

هفته تجويز خواهد شد  ۱۸تا  ۸مي كند ، ولي عينك نيز براي ديد نزديك در   تصاوير كمك

 .و فقدان درك عمقي وجود نخواهدداشت

  داروها 

  هدف ، مقدار ، زمان وروش مصرف هر يك از داروهاي تجويز شده و عوارض جانبي را

 . كه بايد به پزشك يا پرستار گزارش شود ، توضيح دهيد 



  ه از پمادها و بـه كـاربردن شـيلد چشـمي     دقطره داخل چشم و استفاطرز صحيح ريختن

براي اجتناب از آسـيب ناشـي از صـدمات    ) بدون لمس  چشم يا وارد شدن فشار به چشم(

 .  خودبخودي را مرور كنيد

   به بيمار توصيه كنيد از مصرف قطره ها و پمادها بدون نسخه و بدون مشورت با پزشـك

 .اجتناب كند

 فعاليت

 كند استفاده دستور طبق دارها از ، يبوست و تهوع جهت تا دهيد آموزش بيمار به.  

 ْنخوابد ، شده عمل كه سمتي روي بر بيمار كه دهيد موزشآ.  

 بگوييـد  بيمار به.  شود  اجتناب  هفته ۶ براي شديد  فعاليت گونه هر از كه دهيد توضيح 

  .كند مشورت پزشك با سركار به رفتن يا ها فعاليت سرگيري از قبل كه

 مسن افراد از مراقبت  

 خـودداري  ها چشم مالش از و كند  استفاده عينك از روز طي در تا كنيد تشويق را بيمار 

  .كند

 كنيد كمك چشمي هاي قطره و پمادها از استفاده و داروها برچسب خواندن در بيمار به.   

 بلنـد  مثـل  شود مي چشم داخل فشار افزايش باعث كه هايي فعاليت از اجتناب ضرورت 

 توضـيح  را دفـع  هنگـامم  بـه  زدن زور و اسـتفراغ  ، سرفه ، شدن خم ، سنگين اجسام كردن

  .دهيد
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