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Selective diagnosis and dilating drops:

K

m sàn lọc và n ỏ t uốc iãn đồn tử:

Patients have to attend a selective diagnosis at the hospital of the commune to know
whether they are fit for a surgery. Some cases are too early or too late for surgeries;
therefore when the right time comes to undergo a surgery but the patient is financially
unable to do it, blindness is unavoidable.

Bệnh nhân phải đi khám sàng lọc tại bệnh viện huyện, để bác sĩ mắt cho biết là mắt bệnh
nhân có thể mổ được không? Có nhiều ca mắt đã quá trể để mổ hay quá sớm để mổ, vì vậy
vào đúng thời kỳ có cơ hội mổ mà bệnh nhân không có tiền để mổ thì sau đó sẽ bị mù vĩnh
viễn.
Tuy nhiên, khi bệnh nhân đến Trung Tâm Mắt Kỷ Thuật
Cao vẫn được bác sỉ kiểm tra lại, vì trong lúc chờ đợi đợt
mổ có thể mắt bệnh nhân đã rơi vào tình trạng quá
muộn để được phẩu thuật.

However when coming to the hospital, where we
organize EOCRO’s Eyes Cataract Operations, the
doctors will give an eye examination again since
during the wait the patients' eyes conditions could
become too advanced to be operated. After
confirmation of surgery from the doctor, a nurse
will give them dilating drops in the eyes.

Y tá sẽ nhỏ thuốc để giãn đồng tử cho bệnh nhân sau khi
bác sĩ xác nhận mổ được

Y t c ăm sóc sau khi mổ:

Post-surgery care:

Sau khi rời phòng mổ, các bệnh nhân được đưa qua
phòng dưỡng sức, nơi đó có y tá theo dỏi vết mổ và chăm
sóc cẩn thận.

After surgery patients will be transferred to the
post-surgery room where they can recover under
the nurses' attentive care.
Meals:
When leaving the post-surgery room they will
receive foods and drinks provided by a group of
Buddhist fellows from Saigon. Every time during
the surgeries this group Buddhist fellows’ volunteers with some nurses, altogether 5 to 8
persons, are there to give help to people who have no relatives coming with them
Instructions for care after surgery:
Patients are instructed on how to take care of their eyes after surgery such as how to wash
their face, how to change their bandage, no cooking, lots of rest to speed up the healing
process...

Giờ ăn:
Rời phòng dưỡng sức bệnh nhân đi nhận thức ăn và nước
uống. Thức ăn và nước uống do một nhóm Phật tử thành
phố Sài Gòn đóng góp. Số thiện nguyện viên của nhóm và
1 vài y tá trẻ ngoài nhóm, từ 5 đến 8 người, luôn có mặt trong các đợt mổ của chúng ta để
giúp việc dẫn dắt các bệnh nhân không có thân nhân đi theo.
Hướn dẫn iữ vệ sin :
Bệnh nhân được hướng dẫn cách giữ vệ sinh cho mắt sau khi mổ, như là: cách rửa mặt,
cách thay băng, tránh làm bếp, cần nghĩ ngơi cho mắt chóng lành ….
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