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 مراقبت بعد از عمل آب مروارید بدانید

  از مالیدن چشم ها و فشررنن لر را هرا

 خونناری کنید .

   از زور زنن نر هنگام اجرابرت مر او  و

صابون زنن ن نیا چشم خونناری کنید 

. 

  سه هفته اول  با محافظ چشم بخروابریرد و

 روی شکم نخوابید .

  نر صورت تمایل از عینا آفتابی استفانه

 شون .

  قبل از به کار برنن قطره هرا و ناروهرای

 چشمی نست ها را بشویید .

 

  

 

 

 

 

 

ماهنامه لیشگیری وارتقای سالمت گیرندگان خدمت منبع:

 .5931،آبان ماه 02وجامعه ،شماره

میدان  -شهرستان صومعه سرانشانی تدوین کننده : 

انتظام ، جنب لارک ابریشم ، بیمارستان امام خمینی 

 )ره( 

 54505705090شماره تماس واحد آموزش سالمت :

 25911909215شماره تماس : 

http://www.gums.ac.ir/imamh 

    
    
   

 نانشگاه ع وم ل شکی و خدمات بهداشتی گیالن    
   بیمارستان امام خمینی )ره( صومعه سرا             

        P -PH-010کد لمف ت:

 مروارید را بشناسیمآب       
 

 

 

 

 

 

 

 

 ک یه مدنجویان مبتال به آب مرواریدگروه هدف: 

 

زیر نظر واحد  آموزش سالمت همگانی   با همکاری  متخصصان   

 چشم بیمارستان امام خمینی )ره( صومعه سرا

5933تیر   

 

آب مروارید ع ت شایع کاهش نید 

به خصوص نر افران مسن است امرا 

 قابل نرمان می باشد 



1 2 
3 

 به نام خدا

 آب مروارید )کاتاراکت( چیست؟
آب مروارید عبارت است از کدر شدن  عدسی چشم 

که به صورت طبیعی شفاف است . مانند لنجره ای که 

بخار آب ،آن را تار کرنه باشد ، آب مررواریرد نریر  

 باعث تاری نید می شون . 

 عالئم آب مروارید چیست؟

با توجه به اینکه نور  باید ازمرنما و عدسی عربرور  

کند تا به شبکیه برسد و جون هرگرونره کردورت نر 

 عدسی باعث اختالل نر  بینایی می شون . 

 تار شدن نید چشم بدون نرن  -5

 حساسیت به نور  -0

 نوبینی نر یا چشم -9

 محو شدن  رنگ ها  -1

 

 ع ت ایجان آب مروارید چیست؟

شایع ترین ع ت آب مروارید اف ایش سن است . سایر ع ل 

 آن عبارتند از : 

 سابقه خانوانگی ابتال به آب مروارید -5

 بیماری قند ) نیابت ( -0

 ضربه به چشم -9

قرار گرفتن طوالنی  مدت و بدون محافظت نر مقرابرل  -1

 نور آفتاب 

 سابقه جراحی چشم -1

 

 

 نرمان آب مروارید چیست؟               

تنها راه نرمان آب مروارید جراحی است . به هر حرال 

اگر عالیم آب  مروارید خفیف باشد  تغییر  نمره عینا  

ممکن  است  موقتا مشکالت شما  را حل نماید . نوری 

از نور خورشید ممکن است به ج و گیری یا کند شدن 

 لیشرفت آب مروارید کما کند .

مراقبت قبل از عمل آب مروارید شامل موارن زیر مری 

 باشد.

 تمام آزمایشات و مشاوره های الزم باید انجام شون . -5

ل شا را از بیماری ها ی قب ی خون و نارو های  -0

 مصرفی مط ع سازید .

ساعت قبل از عمل، ناشتا  52لی5  8باید به مدت   -9

 باشید .

 نر صورت امکان شب قبل از عمل حمام کنید .  -1

اشیای ف  ی و نندان مصنوعی قبل از ورون به اتاق  -1

 عمل خارو شون . 

 

   


