ניתוח טרבקטלקטומיה
מהו ניתוח טרבקולקטומיה?
ניתוח טרבקולקטומיה הינו ניתוח תוך עיני המבוצע במצבים בהם ישנו לחץ תוך
עיני גבוה אשר אינו מאוזן למרות טיפול בטיפות להורדת לחץ תוך עיני .את הניתוח
עוברים חולים הסובלים ממחלת הגלאוקומה.
הכנות לניתוח
לפני הניתוח תעבור בדיקת "טרום ניתוח" .לבדיקה זו יש להביא מכתב מהרופא
המטפל המפרט את מצבך הגופני ,תרופות אשר אתה נוטל ורגישויות אם ישנן.
בנוסף יש להביא בדיקות דם ,אק"ג וצילום חזה .יש להמשיך את נטילת התרופות גם
ביום הניתוח אלא אם יימסרו הוראות אחרות על ידי הרופא .אין לאפר את העיניים
שעות לפחות טרם הניתוח.
צום של
ביום הניתוח .יש לבוא לניתוח עם מלווה .יש לשמור על 8
מהלך הניתוח
הניתוח עצמו מתבצע בהרדמה כללית או מקומית על פי שיקולי הרופא .במהלך
הניתוח משתמש המנתח במכשור עדין במיוחד והוא נעשה תחת תאורת
מיקרוסקופ .במהלך הניתוח מבוצע פתח חלופי לניקוז הנוזל התוך עיני מהעין ,דבר
הגורם לירידת הלחץ התוך עיני .בתום הניתוח העין נחבשת בתחבושת עד ליום המחרת.
לאחר הניתוח
לעיתים ,מספר שעות לאחר הניתוח מבוצעת פתיחת התחבושת לצורך בדיקת מצב
העין .במקרים אחרים  -פתיחת התחבושת מבוצעת רק ביום המחרת .בתום
הבדיקה מקבל המטופל 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 .לעיתים יהיו תפרים על פני לחמית העין
והם יוצאו רק בשלבים מאוחרים יותר.
סיכוני הניתוח
ברוב הניתוחים מושגת הצלחה ואחוז הסיבוכים הוא נמוך .לעיתים ,לאחר הניתוח
הלחץ התוך עיני עדיין גבוה ויש לבצע פתיחת תפר ניתוחי באמצעות לייזר .זוהי
פעולה המבוצעת במרפאה ואורכת מספר דקות .לעיתים נדירות לאחר הניתוח
מתרחשת ירידה חזקה מדי בלחץ התוך עיני .מצב זה מטופל על ידי רופא העיניים
בדרכים שונות .במקרים נדירים מאד 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 .אם הוזרק גז בעין  -אין
לטוס במטוס במשך השבועות העוקבים עד לאישורו של רופא העיניים.
צוות מרפאת עיניים
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