
 

 

 

 کاتاراکت

 چیست؟

 یب هشٍاسیذ آة سا چـن عذػی کذٍست گًَِ ّش

 کبتبساکت هی گَیٌذ. عذػی یب لٌض ثبفت پشٍتئیٌی 

ًی ٍ علت هی ثبؿذ کِ ٍظیفِ اكلی فبقذ سگ خَ  

آى ؿکؼت ًَس دس کن ٍ صیبد کشدى، ٍسٍد ًَس ثِ 

داخل چـن ، ثشای دیذى اؿیبء دس فبكلِ ّبی دٍس 

 ًٍضدیک اػت.

 هرٍارید آب ایجاد در عَاهلی چِ

 هَثرًد؟

 آة ایجبد دس ؿبیع ٍ هْن عَاهل اص یکی جولِ اص

.ثبؿذ هی ػي افضایؾ هشٍاسیذ   

 ػي، افضایؾ اص ثعذ هشٍاسیذ آة ذُکٌٌ ایجبد عَاهل

دیبثت هبًٌذ ػیؼتویک ّبی ثیوبسی ٍجَد تشتیت ثِ  

ثیوبسیْبی سٍهبتیؼوی ٍ ّوچٌیي ثشخی اص  -

 ثیوبسیْبی عفًَی هی ثبؿذ.

 

 ٍ ًبفز كَست ثِ چِ ّب ضشثِ ؿذُ، یبد عَاهل اص غیش

 ایجبد هَجت تَاًٌذ هی غیشًبفز، كَست ثِ چِ

.ًَذؿ هشٍاسیذ آة یب کبتبساکت   

 هبًٌذ داسٍّب اص ثعضی هذت طَالًی هلشف ضوٌب

 دس ثؼضایی تبثیش ًیض( ّب کَستي) کَستیکَاػتشٍئیذّب

.داسًذ هشٍاسیذ آة ایجبد  

شَد؟ هی دیدُ افرادی چِ در بیشتر بیواری ایي  

 هوکي افشاد توبهی دس ٍ ػٌی ّش دس هشٍاسیذآة  

ًَصاد ثِ طَس  یک اػت هوکي حتی. کٌذ ثشٍص اػت

ادی ثِ ثیوبسی آة هشٍاسیذ هجتال ثبؿذ ، ٍلی هبدسص

ػبل ثشٍص هی کٌذ. 40ثیـتش دس افشاد ثبالی    

است؟ کدام کاتاراکت بیواری عالین  

 ٍ سیضؽ آة ، خبسؽ قشهضی، دسد، ثبعث شٍاسیذه آة

.ؿَد ًوی چـوی تغییشات دیگش  

 دیذ تبسی یب دیذ کبّؾ کبتبساکت، ثبسص عالهت تٌْب

 کذٍست هحل ثِ کبّؾ ایي هیضاى کِ ثبؿذ هی

.داسد ثؼتگی عذػی   

 دس دیذ کبّؾ ؿَد، ایجبد لٌض هشکض دس کذٍست اگش

 اػت کيهو ثیوبس یب ٍ ثَد خَاّذ ثیـتش ًَس هقبثل

.ؿَد ثیي ًضدیک    

 ٍ تلَیسیَى زیاد تواشای هاًٌد هَاردی آیا

 ابتالی در کاهپیَتر با کار ٍ هطالعِ یا

هَثرًد؟ بیواری ایي بِ زٍدرس  

 کشدى کبس ، تلَیضیَى توبؿبی ًَؿتي، خَاًذى، خیش،

 اؿیبی ثب کبس ٍ ظشیف کبسّبی دادى ماًجب ،کاهپیَترثب

 ػَء ٍلی ًذاسد، کبتبساکت ایجبد دس تبثیشی ّیچ سیض

 ٍ اؿعِ ،ثذى کٌٌذُ ضعیف ّبی ثیوبسی ٍجَد تغزیِ،

 هَاد ٍ ّب اؿعِ ثب کِ كٌعتی ّبی هحیط دس کبس اكَال

 کِ كَستی دس داسد، کبس ٍ ػش خبكی ؿیویبیی

 چٌیي ّن ٍ ًجبؿذ فشاّن هحیط آى دس ایوٌی ؿشایط

 هَثش هشٍاسیذ آة ثشٍص دس آفتاب هقبثل دس صیبد کبس

 .ثبؿٌذ هی

دستَرات ٍ هراقبت ّای پس از عول 

 کاتاراکت

هشخق خَاّیذ   ثال فبكلِ ثعذ اص عول جشاحی -1

 ؿذ.ٌّگبم هشخق ؿذى ًؼخِ داسٍئی خَد سا تْیِ

 کٌیذ ٍ قطشُ ّبی چـوی سا طَسی کِ آهَصؽ

دیذُ ایذ اػتفبدُ کٌیذ.     

از پغ اص عول جشاحی ثِ پـت ثخَاثیذ ٍ -2

خَاثیذى ثِ ػوت چـوی کِ عول ؿذُ ٍ یب ثِ طشف 

.ؿکن خَدداسی کٌیذ  
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آسام ثبؿیذ ٍ اص ػشفِ ٍ عطؼِ کشدى ٍ صٍسصدى  –3

 خَدداسی کٌیذ.

زا ثخَسیذ. پشّیض ثالفبكلِ پغ اص عول هی تَاًیذ غ -4

غزائی خبكی ًذاسیذ ٍ سطین غزائی ثخلَكی تَكیِ ًوی 

 ؿَد.

ثِ طَس هعوَل اصقطشُ چـوی کَستَى )ثتبهتبصٍى یب  -5

ػبعت ٍ اص قطشُ چـوی کلشاهفٌیکل  2 پشدًیضٍلَى( ّش

 ػبعت اػتفبدُ کٌیذ. 4 ّش

دس كَست تجَیض اص قشف اػتبصٍالهیذ )ثشای پبییي  -6

 کٌیذ.  ػبعت اػتفبدُ 8 تب 6 شآٍسدى فـبس چـن( ّ

دس كَست احؼبع دسد ٍ ًبساحتی، اص قشف  -7

 اػتبهیٌَفي اػتفبدُ کٌیذ.

سٍیذ ًیبص ثِ سیختي قطشُ ًیؼت  ّب کِ ثِ ثؼتش هی ؿت -8

. 

 فبكلِ ثگزاسیذ. دقیقِ 10 الی 5 ثیي دٍ قطشُ حذاقل -9

یک هحبفظ )ؿیلذ(   دس هَقع خَاثیذى؛ سٍی چـن - 10

ٍ ثِ ٍػیلِ چؼت ضذ حؼبػیت چؼجبًذُ  ؿَد  گزاؿتِ

 ؿَد .

ّفتِ پغ اص عول جشاحی ٌّگبم  4 الی 3هحبفظ تب  – 11

خَاة سٍی چـن ؿوب ثبؿذ ٍ دس طَل سٍص اص عیٌک 

صیشا   آفتبثی اػتفبدُ کٌیذ تب چـن ؿوب کوتش اریت ؿَد

 چـن عول ؿذُ ًؼجت ثِ ًَس خَسؿیذ حؼبع اػت . 

کبتبساکت طجیعی افضایؾ اؿک سیضؽ ثعذاص عول  –12

اػت. ّویٌطَس هقبدیش کن تشؿحبت دس ٌّگبم ثیذاس ؿذى 

اص خَاة کِ ثبعث هی ؿَد هظُ ّب ثِ ّن ثچؼجذ. ایي 

   دػتوبل تویض پبک کٌیذ.  تشؿحبت سا هی تَاًیذ ثب

دسد ثعذ اص عول سا هی تَاى ثب هلشف  -13

اػتبهیٌَفي کبّؾ داد. دس كَست اص ثیي ًشفتي دسد 

ع دّیذ صیشا هوکي اػت ثِ دلیل ثِ پضؿک اطال

 افضایؾ فـبس داخل چـن ثبؿذ. 

کبّؾ ًبگْبًی ثیٌبئی سا ثبیذ ثِ پضؿک اطالع  – 14

 دّیذ. 

سٍص ثعذ اص عول جشاحی ثبیذ ثشای هعبیٌِ ثِ   – 15

هطت هشاجعِ کٌیذ ٍ تب ثْجَد کبهل الصم اػت کِ 

 چٌذیي ثبس هعبیٌِ ؿَیذ.

اػت کبهل  وکيدیذ ؿوب ثالفبكلِ ثعذ اصعول ه-16

ؿذ ٍ ثعذ اص  تذسیج ثْتش خَاّذ ًجــبؿذ ٍلی ثِ

هبُ اگش الصم ثبؿذ، ؿوبسُ عیٌکی ثشای کبسّبی  یک

 تجَیض خَاّذ ؿذ.  دقیق

ثیٌبئی ثعذ اص عول  تَجِ داؿتِ ثبؿیذ کِ کیفیت-17

ثؼتگی ثِ ٍضعیت ؿجکیِ ، ػالهت علت ثیٌبئی ٍ 

ػالهت ػبیش قؼوت ّبی چـن داسد کِ تذسیجب 

 ؿَد. هل هیکب 

لٌض داخل چـوی تطبثق ًذاسد، ثیوبس ثبیؼتی  -18

ًضدیگ هثل هطبلعِ اص عیٌک  هَقع اًجبم کبسّبی

اػتفبدُ ًوبیٌذ کِ حذٍد یک هبُ پغ اص عول تجَیض 

 هی ؿَد.

دکتش هحوذ علی  –هجبًی چـن پضؿکی  هٌبع :

1380-1381جَادی ٍ کبهشاى احوذی تبلیف   

167-171كفحِء   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اراکت )آب هرٍارید (چیست ؟ ٍ چِ کات

 ًکاتی را باید رعایت کٌین؟
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دفتر بْبَد کیفیت هرکس

 پوفلت آهَصؽ ثِ ثیوبس

20ؿوبسُ   
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