Katarakta
Operacja zaćmy (katarakty)

Zabieg będzie przeprowadzony, wg. decyzji lekarza:
Przy hospitalizacji
Ambulatoryjnie
Jedyną możliwością przywrócenia widzenia jest zabieg operacyjny, w trakcie którego z oka zostaje
usunięta zmętniała soczewka i zostanie zastąpiona soczewką sztuczną.
Oczekiwana korzyść z zabiegu jest:
Usunięcie zmętniałej soczewki i zastąpienie jej soczewką sztuczną, poprawa widzenia.
Jaka jest procedura przed zabiegiem:
Przed operacją nie ma konieczności specjalnego przygotowania przedoperacyjnego, z wyjątkiem
zabiegu w znieczuleniu ogólnym ( nie jeść, nie pić, nie palić od wieczora przed operacją ).
Jaka jest procedura w czasie przeprowadzania zabiegu:
Operacja zaćmy jest przeprowadzana zazwyczaj w znieczuleniu miejscowym kroplami na sali
operacyjnej w pozycji leżącej na plecach. Przy państwa dobrej współpracy z lekarzem trwa 10-30 minut.
Odczuwanie bolesności zabiegu jest indywidualne, zazwyczaj nieistotne. Zasadą zabiegu jest usunięcie
zmętniałej soczewki i części jej torebki, część torebki zostaje w oku i służy jako opora dla sztucznej
soczewki, która jest włożona do oka przed końcem operacji, o ile stan oka na to pozwoli. Sztuczna
soczewka jest jednoogniskowa, przeznaczona do widzenia do dali i p zakończeniu leczenia jest
konieczne przepisanie okularów do czytania. Do oka wstępujemy raną rogówkową, która na końcu
operacji jest pozostawiona bez szwu lub opatrzona szwem. Po operaci do oka aplikujemy leki. Operacja
jest zazwyczaj przeprowadzana ambulatoryjnie, o konieczności przeprowadzenia operacji w trakcie
hospitalizacji decyduje lekarz przeprowadzający operację. O ile zabieg jest przeprowadzany
ambulatoryjnie, pacjent może mniej więcej po 30 minutach odejść do domu - polecamy osobę
towarzyszącą. Operacja standardowa jest w całości opłacana przez ubezpieczalnię zdrowotną i pacjent
nie musi dopłacać żadnej kwoty.
Jakie są możliwe ograniczenia zwykłego trybu życia, zdolności do pracy i ew. zmiany kwalifikacji
zdrowotnej:
Bez większej aktywności fizycznej tydzień po operacji. Mniej więcej 5 tygodni po operacji należy oko
chronić przed urazem, zakaz kąpieli w basenach publicznych.
Ograniczenie zdolności do pracy jest zależne od wykonywanej pracy i ostatecznej ostrości wzroku.
Jaka jest procedura lecznicza, ewentualne działania profilaktyczne i przeprowadzenie zabiegu
kontrolnego:
Opieka polega na regularnych kontrolach ambulatoryjnych do zagojenia oka, tzn. 4-6 tygodni w
zależności od przebiegu leczenia. W tym czasie będą państwo zakraplać krople, które przepisze lekarz
okulista. Oprócz unikania ciężkiego wysiłku fizycznego nie będą państwo inaczej ograniczeni. W
przypadku jakichkolwiek kłopotów proszę natychmiast odwiedzić swego lekarza okulistę. Po operacji
należy chronić oczy okularami słonecznymi. Okulary dioptryczne przepisze państwu lekarz 4-6 tygodni
po operacji. Dane czasowe są tylko orientacyjne.

