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ਕੈਟਾਰੈਕਟ (ਮੋਤੀਆ) ਦ ੇਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ 
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਲਾਹ 

Advice for Patients following Post Op Cataract Surgery 
 

ਨਨਜੀ ਵੇਰਵਾ 

 

 

 

ਕਨਸੱਲਟੈਂਟ: 

 

ਸਰਜਨ: 

 

ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰੀਕ: 

 

ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨਕਸਮ: 
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ਹਸਪ੍ਤਾਲੋਂ  ਛ ੱ ਟੀ ਨਮਲਣ ਸਮੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ: 
ਆਪਣੇ ਆਮ ਵਾਲੇ ਪੇਨ-ਕ ਿੱ ਲਰ (ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ) ਤਾਂ ਲੈ ਲਵੋ, ਪਰ ਐਸਪਰੀਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼  ਰੋ। 
ਛ ਿੱ ਟੀ ਕਮਲਣ ਸਮੇਂ ਕਜਵੇਂ ਨਰਸ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤਰੀ ੇ ਨਾਲ ਅਿੱ ਖ ਤੋਂ ਪਿੱ ਟੀ ਲਾਹੋ। 
ਤ ਹਾਡੀਆਂ ਅਿੱ ਖਾਂ ਕਵਚ ਰੜ  ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਆ ਸ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਰ ਨਾ  ਰੋ, ਇਹ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਟ ਜਾਣਗੇ।  
 

ਤ ਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਿੱਖ ਨ ੂੰ  ਰ ੂੰ ਅ ਜਾਂ ਕ ਸ ੇਨਰਮ ਕਜਹੇ  ਿੱਪੜੇ ਦੇ ਿੂੰ ਬੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਠੂੰ ਡ ੇਉਬਲਹੇ  
ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਿ  ਰ ਸ ਦ ੇਹੋ। ਆਪਣੀ ਅਿੱਖ ਨ ੂੰ  ਬੂੰਦ ਰਿੱ ਖਦੇ ਹੋਏ ਅਿੱਖ ਦੇ ਅੂੰਦਰਲੇ  ੋਨੇ 
ਤੋਂ ਪੋਲਾ ਕਜਹਾ ਬਾਹਰ ਵਿੱਲ ਨ ੂੰ  ਪ ੂੰ ਝੋ। ਹਰ ਵਾਰ ਤਾਜ਼ਾ ਿੂੰ ਬਾ ਵਰਤੋ।  7 - 10 ਕਦਨਾਂ ਤਿੱ  ਰਾਤ 
ਨ ੂੰ  ਅਿੱਖ ਉਤ ੇਪਿੱ ਟੀ ਪਕਹਨ  ੇ ਰਿੱ ਖੋ। ਪਿੱਟੀ ਦਾ ਪਤਲਾ ਪਾਸਾ ਨਿੱ   ਦੇ ਉਪਰ ਰਿੱ ਖੋ, ਇਸਨ ੂੰ  ਟੇਪ 
ਲਗਾ  ੇ ਥਾਂ-ਕਸਰ ਰਿੱ ਕਖਆ ਜਾ ਸ ਦਾ ਹੈ।  
 

ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਡ੍ਰਾਪ੍ (ਬ ੂੰ ਦਾਂ) / ਗੋਲਹੀਆਂ: 
 ਲੀਕਨ  ਕਵਚ ਮ ੜ-ਕਵਚਾਰੇ ਜਾਣ ਤਿੱ   ਕਦਨ ਕਵਚ        4*       6*            (*ਲੋੜ 
ਅਨ ਸਾਰ ਨਮਟਾ ਦੇਵੋ) ਵਾਰੀ ਬ ੂੰ ਦਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ  

 

ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਉਤੇ / ਸਟਾਿ ਵਲੋਂ ਦਿੱ ਸੇ ਗਏ ਅਨ ਸਾਰ ਗੋਲਹੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ  ਰਨੀ ਹੈ       
ਹਾਂ* / ਨਹੀਂ*         (*ਲੋੜ ਅਨ ਸਾਰ ਨਮਟਾ ਦੇਵੋ)  
 

ਅਿੱਖਾਂ ਦੇ ਡਰਾਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾ ਟਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱ ਸੇ ਗਏ ਤਰੀ ੇ ਅਨ ਸਾਰ  ਰੋ। 
ਅਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਡਰਾਪਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦ ਬਾਰਾ ਪਰਚੀ ਤ ਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀ.ਪੀ. ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ  ਰ ਸ ਦੇ ਹੋ, 
(ਡਰਾਪਾਂ ਦੀ ਇ  ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱਟ 3 ਹਿਕਤਆਂ ਵਾਸਤੇ  ਾਿੀ ਹ ੂੰ ਦੀ ਹੈ)। ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਅਿੱ ਖਾਂ ਦੇ 
 ੋਈ ਹੋਰ ਡਰਾਪ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ (ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਗਲਾਉਕੋਮਾ ਵਾਸਤੇ) ਅਤੇ ਡਰਾਪ ਵਰਤਣ ਦਾ 
ਸਮਾਂ ਇ ੋ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਕਵਚ 5 ਕਮੂੰ ਟ ਦਾ ਿਰ  ਰਿੱ ਖੋ ਜੀ। ਜੇ  ਨਸਿੱਲਟੈਂਟ/ਡਾ ਟਰ ਨੇ 
ਨਾ ਕ ਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਦ ਸਰੇ ਡਰਾਪ ਬੂੰ ਦ ਨਹੀਂ  ਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਪੱ੍ਕਾ ਪ੍ਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 
ਪ੍ ੱ ਛ ਲਵੋ।   
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ਨਜੂੰ ਨਾਂ ਨਿਰ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕਲੀਨਨਕ ਵਾਲਾ ਡ੍ਾਕਟਰ / ਨਰਸ ਨਹੀਂ ਕਨਹੂੰ ਦੇ ਉਨਾਂ ਨਿਰ 
ਡ੍ਰਾਪ੍ ਪ੍ਾਉਣੇ ਬੂੰ ਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪ੍ਣੀ ਅਗਲੀ ਅਪ੍ਾਇੂੰ ਟਮੈਂਟ ਤੇ ਪ੍ ੱ ਛ ਲੈਣਾ।  
 

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ: 
 ਝ  ਣਾ - ਅਗਲੇ 7 - 10 ਕਦਨ ਤਿੱ   5 ਕਮੂੰ ਟ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਝ  ਣਾ ਨਹੀਂ।  
 ਵਾਲਹ ਧੋਣੇ - ਪਕਹਲੇ 7 - 10 ਕਦਨ ਤਿੱ   ਵਾਲਹ ਕਪਿੱ ਛੇ ਵਿੱ ਲ ਨ ੂੰ  ਧੋਤੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਵਰ ਕਲਆਂ 
ਜਾ ਸ ਦਾ ਹੈ।  

 ਸ਼ਾਵਰ / ਇਸ਼ਨਾਨ ਬੜੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ  ੀਤਾ ਜਾ ਸ ਦਾ ਹੈ।  
 ਜੀ.ਪੀ. ਦੀ ਕਚਿੱ ਠੀ ਇ  ਹਿਤੇ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਸਰਜਰੀ ਕਵਚ ਪਹ ੂੰ ਚਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਹੈ।  

 ਅਿੱਖਾਂ ਦੀ  ਲੀਕਨ  ਕਵਖੇ ਆਪਣੀ ਅਪਾਇੂੰ ਟਮੈਂਟ ਤੇ ਚੇਤੇ ਨਾਲ ਪਹ ੂੰ ਚੋ, ਇਹ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  
ਡਾ  ਰਾਹੀਂ ਕਮਲੇਗੀ। ਇਸ ਅਪਾਇੂੰ ਟਮੈਂਟ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿੱ ਡੀ ਆਪ ਨਾ 
ਚਲਾਇਓ।  
 

ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਹੋਰ  ੋਈ ਪ ਿੱ ਛ-ਕਗਛ  ਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟਾਿ ਨ ੂੰ  ਕਬਨਾਂ ਕਝਜ  ਪ ਿੱ ਛ ਸ ਦੇ ਹੋ, ਉਹ 
ਬੜੀ ਖ ਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤ ਹਾਡੀ ਮਿੱ ਦਦ  ਰਨਗੇ।  
 

ਇਸ ਕ ਤਾਬਚੇ ਕਵਚ ਕਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਸ ਚਨਾ ਕਸਰਿ ਜਾਣ ਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮ ਹਿੱਈਆ  ਰਾਈ 
ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਵਚਲੀ ਜਾਣ ਾਰੀ ਕ ਸੇ   ਆਲੀਿਾਈਡ ਡਾ ਟਰ ਜਾਂ ਕ ਸੇ ਦ ਸਰੇ ਹੈਲਥ 
 ੇਅਰ ਪਰੋਿੈਸ਼ਨਲ ਵਲੋਂ ਪਰਦਾਨ  ੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਰੋਿੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀ ਲ ਐਡਵਾਈਸ ਜਾਂ 
 ੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਤ ਲੀਿ ਜਾਂ ਇਲਾਜ਼ ਸਬੂੰ ਧੀ ਕ ਸੇ ਤਰਾਂ 
ਦੀ  ੋਈ ਕਚੂੰ ਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਡਾ ਟਰ ਨਾਲ ਗਿੱਲ  ਰੋ। ਇਹ ਇਸ ਪਰਕ ਰਆ ਵਾਸਤੇ 
ਸੂੰ  ੇਤ  ਅਤੇ ਆਮ ਜਾਣ ਾਰੀ ਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਇ  ਦੇ ਕਨਜੀ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਖ ਹੋ ਸ ਦੇ ਹਨ 
ਅਤੇ ਇਸ ਕਵਚਲੇ ਸਭ ਨ  ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਲਾਗ  ਨਹੀਂ ਹੋ ਸ ਦੇ। 
ਆਪਣੀਆਂ ਕਨਜੀ ਸਕਥਤੀਆਂ ਸਬੂੰ ਧੀ ਆਪਣੇ ਅਿੱ ਖਾਂ ਦੇ ਡਾ ਟਰ ਨਾਲ ਗਿੱਲ  ਰੋ ਜੀ।  
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ਤ ਹਾਡੀ ਅਿੱ ਖ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੂੰਦਰ ਛੇਤੀ ਅਰਾਮ ਆਉਣ 
ਵਾਸਤੇ ਨਰਕਸੂੰ ਗ ਸਟਾਿ ਤ ਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ ਭ-ਇਛਾਵਾਂ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕ ਸੇ ਵੀ  ਾਰਨ 
ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਅਿੱ ਖ ਸਬੂੰ ਧੀ  ੋਈ ਕਿ ਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦਤੇ ਹੋਏ ਟੈਲੀਿੋਨ ਨੂੰ ਬਰਾਂ ਤੇ ਨਰਸ ਇਨ 
ਚਾਰਜ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰ   ਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕਝਜ ਣਾ ਜੀ: 
 
 

ਡ੍ੇ ਸਰਜਰੀ ਵਾਰਡ੍ (Day Surgery Ward):  
(01384) 456111 ਇਕਸਟੈਂਸ਼ਨ 3619  

ਸੋਮ - ਸ਼ ਕਰ 8.00ਸਵੇਰੇ – 6.00ਸ਼ਾਮ 

 

ਅੱਖਾਂ ਦੀ (ਆਈ) ਕਲੀਨਨਕ (Eye Clinic):               
 (01384) 456111 ਇਕਸਟੈਂਸ਼ਨ 3633  

ਸੋਮ - ਸ਼ ਕਰ 8.30 ਸਵੇਰੇ – 5.00 ਸ਼ਾਮ 

 

ਦਫਤਰੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ (Out Of Hours): 

ਅਰਜੈਂਟ: ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਡ੍ਪ੍ਾਰਟਮੈਂਟ ਨਵਿ ਜਾਓ ਜੀ।  
ਨਾਨ-ਅਰਜੈਂਟ: ਹੇਠ ਨਲਖੇ ਨੂੰ ਬਰ ਤੇ ਸਨੇਹਾ ਛੱਡ੍ੋ ਜੀ।  
(01384) 456111 ਇਕਸਟੈਂਸ਼ਨ 1842 

 

ਲੇਖ : ਕਸਸਟਰ ਡੀ.   ਪਰ (Author: Sister D. Cooper) 


