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TÁJÉKOZTATÓ
SZÜRKEHÁLYOG MŰTÉT ELŐTT ÁLLÓKNAK
Mit kell tudni a szürkehályogról?
A szürkehályog a szemlencse betegsége, annak elszürkülését jelenti. A szemlencse a szivárványhártya és a
pupilla mögött helyezkedik el. A szürkehályog kialakulása általában korral járó folyamat, mely mindkét szemet
érinti. Egyéb hajlamosító tényezői a dohányzás, cukorbetegség, szteroid kezelés, szemet ért sérülés, gyulladás.
A szürkehályog veleszületett is lehet.
A homály vastagodásával a fény egyre nehezebben jut be a szembe, kialakulnak a jellegzetes tünetek:
homályos látás, elhalványuló színek, éjszaka vakító autólámpák, lámpák körül fénygyűrűk, egyszemes
kettőslátás.
A szürkehályog kezelése kizárólag műtéti, sem szemcseppekkel, sem gyógyszerekkel nem kezelhető. Az
Egészségbiztosító finanszírozása egyszerre csak az egyik szemre vonatkozik, így a másik szem műtétje min. 25
nappal később, az előzően operált szem gyógyulása után kerülhet sor.
A műtét közel 2 mm-es szaruhártya seben keresztül történik, melynek során ultrahang (UH) energia
segítségével feldarabolják a szemlencsét, így az könnyen eltávolíthatóvá válik. Helyére műanyag lencsét
ültetnek be, mely korlátlan ideig a szemben maradhat. Lehetőség nyílik a szürkehályog műtét során un.
prémium műlencsét is beültetni a betegek szemébe. A prémium műlencsének nevezzük a multifokális
műlencsét amivel közelre és távolra is ellát a beteg, vagy a tórikus műlencsét, ami a szaruhártya kóros
fénytörési hibáját korrigálja. A prémium műlencse árát az egészségbiztosító nem támogatja, azt a beteg
finanszírozza.
Műtét előtt:
A műtét éber állapotban történik, helyi érzéstelenítésben.
Szürkehályog műtét előtt semmilyen gyógyszer szedését nem kell abbahagyni (vérhígítót sem). A műtét előtt 1
héttel az operálandó szembe a fertőzés elkerülése és műtét utáni gyulladás csökkentése céljából 2 féle
szemcseppet kell használni napi 3 vagy 5 alkalommal.
Mire műtétre érkezik a páciens, a következő vizsgálatok elvégzése szükséges (belgyógyász/háziorvos által):
vérvétel, EKG, operálhatósági vélemény. Ezeket a műtét napján hozni kell.
Műtét napján reggelizzen, gyógyszereit vegye be és reggel 7 órakor a nővérszobánál kell jelentkezni
papírjaival.
Papucsát, köntösét, gyógyszereit hozza magával.
Szemfestéket, sminket, körömlakkot a műtőben nem viselhet, ezeket alaposan mossa le otthonában. A műtőben
ékszereket sem hordhat, ezeket műtét előtt vegye le. Műfogsorát, hallókészülékét szintén el kell távolítania.
Műtét után kötést kap a szemére, majd hazamehet, és másnap reggel 7 órakor történik az első kontroll vizsgálat.
Amennyiben a műtét után szükség lenne szemüveg korrekcióra, azt a leghamarabb 6 héttel a műtétet követően
lehet meghatározni.
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