בדיקת גלאוקומה
מטרת הבדיקה
הערכת מצב העיניים בדגש על הלחץ התוך-עיני ומבנה עצב הראיה.
הכנות מיוחדות לבדיקה
 יש להביא סיכומים רפואיים קודמים של בדיקות עיניים.
 יש להביא את רשימת טיפות העיניים אשר ניטלות על ידך ,ועדיף אף להביא
את בקבוקוני הטיפות עצמם.
 אם ישנם ברשותך משקפיים  -יש להביאם.
 יש לציין כל רגישות לתרופות הידועה לך.
 יש להביא צילומי עיניים ובדיקות אחרות אם ישנם ברשותך.
 יש להביא תוצאות בדיקות שדה-ראיה אם ישנן ברשותך.
אם במהלך הבדיקה תבוצע הרחבת אישונים ,עליך לדעת כי אסור לנהוג במשך
 4-3שעות לאחר הבדיקה ,ויש להיערך בהתאם .מומלץ במקרה זה להצטייד גם
במשקפי שמש.
תהליך הבדיקה
 לאחר תהליך הקבלה במשרד ,מבוצעת בדיקת חדות ראיה על-ידי אחות.
לאחריה תתבקש/י להמתין לבדיקת הרופא שיקרא לך בכריזה בהגיע תורך.
לעיתים יהיה צורך לבצע בדיקה בהרחבת אישונים .במקרה זה ,יוזלפו טיפות
להרחבת אישונים ,ולאחר המתנה נוספת תבוצע בדיקת עיניים משלימה.
לעיתים ,יהיה צורך לביצוע טיפול לייזר להפחתת הלחץ התוך-עיני .במקרה
זה ,לאחר הסבר על הפעולה המתוכננת ,תידרש הסכמה בחתימתך לביצוע
הפעולה .לאחר מכן הרופא יבצע הרדמה מקומית לעין ויבוצע טיפול הלייזר.
טיפולי הלייזר עלולים לגרום לכאב קל בזמן הפעולה ,אולם הכאב הוא
זמני וחולף.
 לעיתים ,תבוצע בדיקת עובי הקרנית .בדיקה זו אינה מכאיבה והיא מבוצעת
לאחר אלחוש הקרנית .לעיתים ,תתבקש/י לבצע צילומי עיניים משלימים כגון
 FAאו ) OCTבתשלום( .צילומים אלו נעשים לאחר הרחבת האישונים.
 בסיום הבדיקה יינתן לך מרשם לטיפול הנדרש וכן ,במידת הצורך ,זימון
לתור נוסף.
לאחר הבדיקה
 לאחר בדיקת עיניים רגילה אין כל הגבלה .כאמור לעיל ,אם בוצעה בדיקה
 4-3שעות ,ועל כן יש לדאוג
בהרחבת אישונים הנהיגה אסורה במשך
למלווה/נהג.
 לאחר הרחבת אישונים עלול להופיע קושי בקריאה ועלולה להופיע תחושת
 4-3שעות.
סנוור ורגישות לאור .תופעות אלו הן רגילות וחולפות לאחר
מומלץ להשתמש במשקפי שמש.
 לאחר טיפולי הלייזר עלולה להתעורר תגובת דלקת בעין וכן עליית לחץ תוך-
עיני ,ולכן ,לעיתים ,תתבקש להזליף טיפות למניעת דלקת ולהפחתת הלחץ
התוך-עיני במשך מספר ימים.
בברכת בריאות שלמה
צוות מרפאת עיניים

