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க"#ைர (CATARACT) அ'ைவ) சிகி)ைச: வ ,- தி/0#0ேபாதான 

அறி6'7த8க9 
 

ெபா;வான பராம=>#: 

• உ@கA கBைண மைற<பத*கான கB கவச+ உ@களGட+ இ:Hகலா+. 

அ<பJயானா1, உ@கA அ"ைவ% சிகி%ைச நிLணM அறி4";தியபJ உ@கA 

கBைண NJ ைவ;தி:Hக4+.  

• 1 வார;தி*P, ேட<ைப< பயRபS;திH,  இரவ/1 கவசெமாRறினா1 உ@கA 

கBைண NJ ைவ;தி:Hக4+. 

• உ@கA கBண/R ேம1 பலமாக ேதUHகேவா அV;தேவா ேவ"டா0. உ@கA 

கB இைமகளGலி:W>  ெவளGவ:+ கBணXM ம*"+ Yர<Lகைள< பHPவமா 

>ைடHக Y;தமான திYைவ< பயRபS;>@கA. 

• அ"ைவ% சிகி%ைசHP< ப/RனM  உ@கA பாMைவ ம@கலாக இ:Hகலா+.  

நாளைடவ/1 இ> ZRேன*றமைடத1 ேவBS+.  

• நX@கA ெவளGய/1 அ1ல> ப/ரகாசமான ெவளG%ச;தி*PA ெச1-+ேபா> 

சBகிளா6கA அண/[@கA, உ@கA கB ஒளGய/னா1 அதிக ]%ச  உணM%சிHP 

உ7படலா+.  

• நX@கA Zக+ கVவலா+ ம*"+ PளGHகலா+. தBணXM, ேசா<L, ஷா+L 

ஆகியவ*ைற கB_HPA படாம1 ைவ;தி:Hக4+.  

வலிA0 ம/B;> பாவைனA0: 

• உ@கA அ"ைவ% சிகி%ைசHP< ப/R கBண/1 அெசளக`ய;ைத உண:வ> 

இய1பானேத.  வலி நிவாரண;தி*P அசிடமிேனாபR (Acetaminophen) 

ைடெலனா1 (Tylenol) பயRபS;த4+.   

• உ@கA அ"ைவ% சிகி%ைசHP< ப/R நX@கA Pம7டைல  உணரலா+. 

Pம7ட-HP  சி7ைடய/Rறி வா@கH]Jய ம:W>கைள< பயRபS;த4+. 

• ேவ" ஏேதb+ Pறி<பாக அறி4";த<படாவ/7டா1 சாதாரண ம:W>கைள 

மcBS+ ெதாட@P@கA. 

• கB ெசா7SகdHகான ம:W>% சி7ைட உ@கdHP வழ@க<ப7SAள>. உ@கA 

ம:W>கைள வா@கி, அறி4";தியபJ எS;>H ெகாAd@கA.  
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o உ@கA அ"ைவ% சிகி%ைச நிLணM அறி4";தியபJ உ@கA கB 

ெசா7Sகைள; ெதாட@P@கA. வ/`வான பராம`<L; தகவ-HP உ@கA 

அ"ைவ% சிகி%ைச நிLணM வழ@கிய வழிZைறகைள< பாMHக4+. 

o உ@கA அ"ைவ% சிகி%ைச நிLண:டனான உ@கA மcA சWதி<LHP உ@கA 

கB ெசா7SகைளH ெகாBS வா:@கA. 

• உ@கA கB ெசா7Sகைள< ேபாSவத*P ZRL  நX@கA ைககைளH கVவ 

ேவBS+. உ@கdHP அ"ைவ% சிகி%ைச ெசUத கBண/1 ம7S+ கB 

ெசா7Sகைள<  ேபாட4+.  ஒfெவா: ெசா7SHP இைடய/-+  ஐW> நிமிட@கA 

கா;தி:Hக4+.  

• Hhேகாமா சிகி%ைசHP நX@கA வழைமயாகH கB ெசா7Sகைள< 

பயRபS;தினா1, உ@கA கB கவச+ அக*ற<ப7டதR ப/RனM  இWத 

ெசா7Sகைள; ெதாட@P@கA. 

உண6Eைற: 

• நXேர*றமாக இ:Hக ஏராளமான திரவ@கைள PJHக4+. கBLைர அ"ைவ% 

சிகி%ைசHP< ப/RRM உண4H க7S<பாSகA என  எ>4+ இ1ைல. 

ெசயGபா-: 

• அ"ைவ% சிகி%ைச நாளG1 யாராவ> ஒ:வM  உ@கைள வ X7J*P அைழ;>% 

ெச1வத*P+, அ"ைவ% சிகி%ைச நடWத இர4 அேத வ X7J1 உ@கdடR 

இ:<பத*P+ நX@கA ஏ*பாS ெசUய ேவBS+. 

• உ@கA அ"ைவ% சிகி%ைச நடWத 24 மண/ ேநர;தி*PA காைர ஓ7டேவா, 

இயWதிர@கைள இயHகேவா அ1ல> ச7டjதியான  ZJ4கைள எSHகேவா 

ேவ"டா0.  

• நXWத ேவ"டா0; இரBS வார@கdHPH கBைண நX`1 அமி3;தி  ைவHக4+. 

• ஒ: வார;தி*P 10 இறா;த1கdHP ேம1 எைத[+ kHக ேவ"டா0. 

• எைதயாவ> எSHகேவா அ1ல> உ@கA காலண/கைளH க7டேவா நX@கA 

PனGயலா+.  

• நX@கA ெதாைலHகா7சி (Jவ/) பாMHகலா+ ம*"+ வாசிHகலா+. உ@கA கB 

அெசளக`யமாமாக இ:Wதா1, உ@கA கB_HP  ஓU4ெகாS@கA 

• அ"ைவ% சிகி%ைசHP ஒ: வார+ கழி;> நX@கA பாலிய1 ெசய*பாSகைள 

மcBS+ ெதாட@கலா+. 

• உ@கA ம:;>வ`R அறி4";தலிR பJ நX@கA ேவைலHP; தி:+பலா+. 
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மயHக ம/BேதGறIHJ> பKLனரான ஆேலாசைனக9 

(வய;வBேதாN): 

 

ந,Pக9 இL' Jறி7த ஒ/ பJதி வKைற7தIHJ  உ9ளாHக>பTUNக9 இதனா8 

பKLவ/வன ஏGபடலா0 :  

• நி;திைர; kHக+  

• மனHPவ/<ப/1 சிரம+ 

• Pம7ட1 

• தXMமானG;த1 ம*"+ ZJெவSHP+ திறR இரBJ-+ 

மா*ற@கA 

 

இL' உPகWHJ ஓY6 ெகா-7; நி7திைர ெகா9ள60. 

 

ேதைவ>பTடா8 உPக9 ம/7;வரா8 அறி6'7த>பTடபZ 
ேநா6Hகான அ8ல; JமTடIHகான ம/B;கைள எ-7;H ெகா9ள60.  

 

பKLவ/வன இ/Bதா8 உPக9 அ'ைவ) சிகி)ைச நி#ணைர அைழHக60 
மG'0 / அ8ல; அ/கிI9ள அவசரநிைல> பK=வKGJ)  ெச8ல60:  

• ஓU4 அ1ல> ம:W>களா1 நிவாரண+ அைடயாம1 
அெசளக`ய+ / வலி அதிக`<L   

• Yவாசி<பதி1 சிHக1கA   
• அ"ைவ% சிகி%ைசHP உ7பS;த<ப7ட பPதி ப*றிய க`சைனகA   
• 38.5 C HP ேம1 காU%ச1  ஏ*ப7டா1 
• ெதாடMW> Pம7ட1, வாWதி, PளGM நSHக+அ1ல> காU%ச1 

• உ@கA பாMைவ Pறி<ப/ட;தHக அள4HPH PைறவைடWதா1. 
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• ேவ" ஏதாவ> எதிMபாராத சிHக1கA. 

 

 

      

பKL ெதாடN சBதி>#  

 


