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Katarakt hastalığı göz bebeğinin arkasında 
bulunan ve görmeyi sağlayan doğal göz 
merceğinin saydamlığını  kaybederek 
matlaşmasıdır. Katarakt hastaları, dünyayı 
buğulanmış bir camın arkasından bakıyor- 
muş gibi görürler. Özellikle Afrika ve Asya’da 
görülen hastalıklar arasında en yaygını 
kabul edilen katarakt hastalığı, tedavi 
edilmediği takdirde körlüğe bile sebep 
olabiliyor. 



KATARAKT HASTALIĞI 
SEBEPLERİ

DÜNYA ÜZERİNDEKİ 
KATARAKT HASTA SAYISI

KATARAKT HASTALIĞI 
TEDAVİSİ ve AMELİYATI 

SADAKATAŞI DERNEĞİ 
OLARAK NELER YAPIYORUZ? 

Katarakt hastalığı; genellikle yaşlılık sebebiyle 
görülen bir hastalık olarak bilinse de, dünyanın 
birçok bölgesinde çeşitli sebeplerle her yaştan 
insanda görülebiliyor. 

KATARAKT HASTALIĞI 
NERELERDE YAYGIN? 
Genellikle az gelişmiş ülkelerin yoğun olduğu 
Asya ve Afrika’da katarakt hastalığı yaygın 
olarak görülmektedir. Milyonlarca Afrikalı ve 
Asyalı; sıcak hava, yetersiz beslenme ve iklim 
koşulları sebebiyle genç yaşta katarakt hastası 
olarak görme yeteneğini yitiriyor. Göz doktor- 
larının ve tedavi imkanlarının yetersizliği kata- 
rakt hastalığına yakalanan insan sayısının 
günden güne artmasına sebep oluyor. Özellikle 
kırsal kesimlerde yaşayan birçok hasta ame- 
liyat olamadan karanlığa mahkum yaşıyor. 

Katarakt hastalığının tedavisi cerrahidir ve ame-
liyat dışında herhangi bir tedavi şekli yoktur. 
Hastanın görüş seviyesi ihtiyaçlarının karşılan-
masına el vermiyorsa, gözde iltihap gibi bir 
rahatsızlık nedeniyle katarakt oluşmuşsa ya da 
katarakt, hastanın göz tansiyonunu yükseltiyor-
sa hastanın bir an önce ameliyat olması gerekir. 

Katarakt ameliyatı, modern katarakt cerrahisi 
olan FAKO yöntemi veya cerrahi yöntemle ya- 
pılan bir operasyondur. Katarakt ameliyatın- 
da yapılan işlem, kataraktın alınıp yerine suni bir 
göz içi merceği yerleştirilmesinden ibarettir. 

Tedavisi kolay olan ancak maddi imkansızlıklar, 
sağlık sistemlerinin yetersizliği gibi nedenlerle 
geri kalmış coğrafyalarda hastalar katarakt 
tedavisi olamamaktadır. Sizlerden gelen des- 
teklerle, profesyonel ekipler eşliğinde ve hijyenik 
ortamlarda ameliyatları gerçekleştiriyoruz. 

Günümüzde tedavi yöntemlerinin gelişimi Asya 
  .royımısnay edyezüd ınya anıralatık akirfA ev

Büyük çoğunluğu Asya ve Afrika kıtalarında 
olmak üzere dünyada 13 milyonun üzerinde 
katarakt hastası bulunuyor. Katarakt hastası 
o l a n  h e r 2 . 00 0  k i ş id e n  a n ca k  1 ' i  te d a v i 
olabiliyor. Bu oran, gelişmişlik düzeyinin az 
olduğu ülkelerde daha da düşüyor. 

Katarakt Hastalığı Sebepleri: 

•Yetersiz ve sağlıksız beslenme

•Vitamin eksikliği 

•Sağlıksız su ve hijyen sorunları 

•Göze isabet eden çöl kumları ve 
 göze gelen ultraviyole ışınlar

•Maddi imkansızlıklar nedeniyle sağlık 
 hizmetlerinden faydalanamama 

•Sağlık merkezlerinin azlığı ve doktor eksikliği

•Doğumsal katarakt 

•Kafa ve göz travmaları

•Yaşlılık


