ניתוח השתלת קרנית
מהו ניתוח השתלת קרנית?
השתלת קרנית הינה ניתוח תוך עיני המבוצע בהתוויות שונות ,כולן שייכות למחלות
הפוגעות בקרנית העין שהיא הרקמה השקופה בקדמת העין .מבין המחלות הגורמות
לצורך בניתוח השתלת קרנית ניתן למנות:
 קרטוקונוס
 צלקות בקרנית לאחר חבלה חודרת
 צלקות בקרנית לאחר זיהומים בקרנית
 התעכרות קרנית נרכשת
 בצקת בקרנית לאחר ניתוחי עיניים
הכנות לניתוח
קרנית הינה רקמה המתקבלת בתרומת איברים מנפטר .עובדה זו ,יחד עם העובדה כי
קיים מחסור ניכר בקרניות להשתלה גורם לכך שלא ניתן לדעת מראש מתי תזומן/י
לניתוח .בעת זימונך לאשפוז עליך להביא כל חומר רפואי הנמצא בידך לגבי מצבך
הגופני ,תרופות אשר את/ה נוטל/ת ורגישויות אם ישנן .בנוסף יש להביא בדיקות דם,
אק"ג וצילום חזה אם קיימות כאלה ברשותך .יש להמשיך את נטילת התרופות גם
ביום הניתוח אלא אם יימסרו הוראות אחרות על ידי הרופא .אין לאפר את העיניים
ביום הניתוח .יש לבוא לניתוח עם מלווה .יש לשמור על צום של  8שעות לפחות טרם
הניתוח.
מהלך הניתוח
הניתוח עצמו מתבצע בדרך כלל בהרדמה כללית ובמסגרת אשפוז .במהלך הניתוח
משתמש המנתח במכשור עדין במיוחד והוא נעשה תחת תאורת מיקרוסקופ .במהלך
הניתוח מוסרת הקרנית הישנה או חלקה ומושתלת הקרנית מהתורם .בתום הניתוח,
העין נחבשת בתחבושת עד ליום המחרת.
לאחר הניתוח
פתיחת התחבושת לאחר הניתוח מבוצעת רק ביום המחרת .בתום הבדיקה מקבל/ת
המטופל/ת טיפול תרופתי בטיפות עיניים אותן יש לקחת לפי הנחיות הרופא .בימים
הראשונים לאחר הניתוח צפויים כאבים ואודם בעין .האודם והכאבים צפויים להיחל ש
עם מהלך הזמן והטיפול .הקרנית החדשה מקובעת למקומה באמצעות תפרים.
תפרים אלו מוסרים בהדרגה רק לאחר מספר חודשים מהניתוח.

ניתוח השתלת קרנית

סיכוני הניתוח
ברוב הניתוחים מושגת הצלחה ואחוז הסיבוכים הוא נמוך .במקרים נדירים ביותר
עלולים להתרחש דימום ,זיהום או סיבוכים אחרים העלולים לפגוע בראיה ובשלמות העין.
מה מותר ומה אסור?
לאחר הניתוח אין לשפשף את העין או ללחוץ עליה .יש לשמור על ניקיון אזור העין
ולהימנע מחשיפה לסביבה לא נקייה .מותר להתכופף בזהירות ,מותר להרים משאות
קלים ,מותר לבשל ,מותר לקרוא ולצפות בטלוויזיה ,מותר להרכיב את המשקפיים
הישנים )אם כי הם עשויים שלא להתאים לאחר הניתוח( ומותר לטייל בחוץ .אם ישנם
סנוורים ,מומלץ להשתמש במשקפי שמש.

צוות מרפאת עיניים

בברכת בריאות שלמה

