מח' עיניים
Department of Ophthalmology

הכנות לניתוח ירוד )קטרקט(
הבדיקה המקדימה )טרום ניתוח(
לאחר בדיקת רופא מומחה במרפאת עיניים בבית החולים והחלטה על הצורך בביצוע הניתוח ,תוזמן/י
לבדיקה המקדימה.
הבדיקה המקדימה נעשית מס' ימים לפני הניתוח.
ביום הבדיקה עליך להביא את כל המסמכים שנתבקשת להביא )לפי טופס זימון לבדיקה מקדימה לפני
הניתוח( שקיבלת ממרפאת עיניים.
ביום הבדיקה
בדיקת רופא  :תעבור/י בדיקת רופא ותקבל/י הסבר אודות מהלך הניתוח ותוצאותיו ובנוסף תעבור/י
מדידת גודל העדשה שתושתל בזמן הניתוח.
שיחה עם אחות המחלקה :לקיחת אנמנזה סיעודית ומתן הסבר לגבי ההכנה לניתוח .תקבל/י דף
הסבר לגבי ההגעה בבוקר הניתוח.
שעת הזימון לבדיקה המקדימה הינה שעה משוערת ותיתכן המתנה.
מומלץ להצטייד במזון ושתייה.
ביום הבדיקה
עליך להגיע למחלקת עיניים הממוקמת בקומה .10
לאחר בדיקת העין תישלח/י לסדר את האשפוז במשרד קבלת חולים שנמצאת בקומת הכניסה בקומה
 5עם ההתחייבות לניתוח שהבאת.
בדיקות
בקבלתך תעבור מספר בדיקות ע"י האחות :מדידת לחץ דם ,חום  ,דופק ורמת סוכר בדם לפי הצורך.
כשעה לפני מועד הניתוח מתחילות ההכנות לניתוח.
תקבל/י תרופות הרגעה לפי המלצת הרופא המנתח ובנוסף תקבל טיפות הרחבה לעין המנותחת מס'
פעמים מידי כמה דקות.
הכניסה לחדר ניתוח תהיה בכותונת ופיג'מה של ביה"ח ,אשר תקבל עם קבלתך.
העברה לחדר ניתוח
חדר הניתוח נמצא במחלקה בקומה  ,10לפני הניתוח תיבדק שוב ע"י הרופא המנתח ותעבור לחדר
הניתוח על רגליך.
הטיפול לאחר הניתוח
מאחר והניתוח מתבצע בהרדמה מקומית ,תקבל/י עם צאתך מחדר הניתוח ארוחה קלה ושתייה.
העין תהיה חבושה למשך  24שעות.
תוכל/י לקחת את תרופותיך בקביעות.
את/ה חופשי לרדת מהמיטה
ייתכנו כאבים באזור הניתוח ,במידה ותחוש בהם הודע לצוות המטפל ותטופל בהתאם.
ישנה אפשרות לצאת לחופש עד למחרת וזאת באישור הרופא המנתח.
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לקראת שחרור
הבדיקה נעשית בד"כ למחרת הניתוח בחדר חושך ,התחבושת תוסר ותיבדק/י ע"י הרופא.
תקבל/י טיפות עיניים לפי הצורך
תקבל/י מכתב שחרור והדרכה ע"י אחות המחלקה והמשך טיפול בעין
יש להקפיד לשים את הטיפות בהתאם להוראות הרופא
תקבל/י הזמנה לביקורת במרפאה – אין צורך בהתחייבות בביקורת הראשונה
הוראות להחלמה בבית

כאב – יתכנו כאבים ,ניתן להיעזר במשככי כאבים
יש להימנע מפעילות פיזית ו/או ספורטיבית מאומצת כמו שחיה או חדר כושר.
יש להיזהר מפני מכות ישירות לעין )לדוגמא :מחיבוק של ילד ,חיות מחמד ,או חבלה מכוונת(
הפרשה מהעין
לאחר הניתוח תיתכן מעט הפרשה טבעית מהעין .יש לנגב בזהירות בצמר גפן לח במים רתוחים ,או
בפדים מיוחדים שניתן לרכוש בבתי מרקחת.
התאמת משקפיים
נעשית בדרך כלל כ 6 -עד  12שבועות לאחר הניתוח.
מתי לפנות לחדר המיון
יש לפנות באופן דחוף לחדר מיון כאשר מופיעים אחד או יותר מהסימנים הבאים:
כאבים חזקים שלא עוברים בעזרת משככי כאבים
הפרשה מרובה מהעין
נשמח לעמוד לשרותכם בכל פניה ושאלה.
טלפונים להתקשרות:

04-8359551
04-8359589
צוות מחלקת עיניים
מרכז רפואי בני ציון
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