
 

  

DEPARTEMEN ILMU KESEHATAN MATA 

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS PADJADJARAN                                    

PUSAT MATA NASIONAL RUMAH SAKIT MATA CICENDO                                                

BANDUNG 

                                                                                                                          

Laporan Kasus        : Penatalaksanaan Katarak Kongenital 

Penyaji          : Magdalena Purnama Soeprajogo 

Pembimbing            : Dr. Irawati Irfani, dr., Sp.M(K) 

 

 

 

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh  

Pembimbing Unit Pediatrik Oftalmologi dan Strabismus 

 

 

Dr. Irawati Irfani, dr., Sp.M(K) 

 

 

 

 

 

Senin, 06 April 2020  

Pukul 07.30 WIB



 

  

MANAGEMENT OF CONGENITAL CATARACT 
 

ABSTRACT 

Introduction : Congenital cataracts are opacities of the lens that is detected at birth 

or shortly after birth, which is the leading cause of childhood blindness throughout 

the world. Congenital cataracts have a prevalence of 1 to 15 per 10,000 children 

in the world, 1 to 3 per 10,000 births in developing countries and 1.7 to 14.7 per 

10,000 children in Asian region. Goal of its management is to eliminate cataracts 

as early as possible to reduce the risk of amblyopia. Early diagnosis and timely 

management is needed to prevent permanent visual impairment.  

Purpose :To report the management of congenital cataract. 

Case Description:  A six-month old boy came with a chief complaint of slowly 

progressed white dot in both eyes since 5 months ago. The patient has came to 

Cicendo Eye Hospital at 10 March 2020 and was diagnosed with Cataract 

Congenital ODS. Ophthalmology examination reported lens opacities with anterior 

polar type with of 3.5 millimeters in diameter. Patient underwent a surgical 

intervention including aspiration irrigation,  primary posterior capsulotomy and 

anterior vitrectomy in general anesthesia. 

Conclusion : The goal of congenital cataract management is to prevent amblyopia 

by immediately removing visually significant cataracts for a better visual 

prognosis. The selection of surgical techniques and long-term postoperative visual 

rehabilitation is important for achieving best visual outcomes. Early diagnosis and 

timely management  prevent permanent visual impairment. 

 

Keywords : Congenital cataract, childhood blindness, amblyopia. 

 

I. Pendahuluan 

      Katarak pada anak dapat bersifat kongenital atau didapat. Katarak pada anak 

dapat terjadi isolated atau  disebabkan oleh kelainan lain yaitu kelainan kromosom, 

sindroma sistemik, penyakit sistemik, infeksi, trauma, dan paparan radiasi. Katarak 

pada anak dapat terjadi secara unilateral atau bilateral. Katarak pada anak bilateral 

memiliki hubungan dengan penyakit sistemik, kelainan genetik, infeksi dan 

idiopatik.1-3 

     Katarak kongenital adalah kekeruhan pada lensa yang terdeteksi saat lahir atau 

segera setelah lahir. Katarak kongenital merupakan penyebab utama kebutaan pada 
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anak di seluruh dunia.   Katarak kongenital memiliki prevalensi 1 sampai 15 per 

10.000 anak di dunia, 1 sampai 3 per 10.000 kelahiran di negara berkembang dan 

1,7 sampai 14,7 per 10.000 anak di wilayah Asia. 1-3 

     Kekeruhan pada lensa yang signifikan sebelum usia 2-3 bulan dapat 

menyebabkan gangguan penglihatan. Tatalaksana katarak kongenital adalah 

menghilangkan katarak sedini mungkin dengan tindakan bedah untuk mengurangi 

resiko terjadinya ambliopia. Rehabilitasi visual pasca operasi jangka panjang 

diperlukan untuk  memberikan mencapai tajam penglihatan terbaik anak. Diagnosis 

dini dan tatalaksana yang tepat waktu bertujuan untuk mencegah gangguan 

penglihatan yang permanen. Laporan kasus ini bertujuan untuk menjelaskan 

tatalaksana katarak kongenital pada anak. 1-3 

 

II.  Laporan Kasus 

Seorang anak laki-laki 6 bulan datang ke poliklinik Pediatrik Oftalmologi dan 

Strabismus  Pusat Mata Nasional RS Mata Cicendo pada 10 Maret 2020 dengan 

keluhan utama bintik putih pada kedua mata sejak 5 bulan yang lalu. Keluhan putih-

putih pada kedua mata dirasakan secara perlahan – lahan. Pasien anak ke-3 dari tiga 

bersaudara, lahir operasi sesar atas indikasi operasi sesar sebelumnya, lahir cukup 

bulan, berat badan lahir 3500 gram, dan imunisasi sesuai usia. Tumbuh kembang 

pasien sesuai usia, saat ini pasien sudah dapat duduk. Riwayat penyakit ibu pada 

masa kehamilan disangakal. Riwayat keluarga dengan keluhan yang sama  

disangkal. 

     Pada pemeriksaan fisik status generalis didapatkan keadaan umum baik, 

kesadaran kompos mentis, nadi 120x/menit, frekuensi napas 24x/menit, suhu 

36,40C. Pemeriksaan status oftalmologis didapatkan nistagmus, tajam penglihatan 

mata kanan dan kiri fix and follow the light . Tekanan intraokular palpasi mata 

kanan dan mata kiri normal.  

Pemeriksaan di poli klinik pada segmen anterior mata kanan dan kiri didapatkan 

diameter kornea 10 milimeter dan lensa keruh (tipe polaris anterior diameter 3.5 

milimeter)  . Pemeriksaan segmen posterior mata kanan dan kiri  media keruh 

dengan reflek fundus menurun. Pemeriksaan ultrasonografi didapatkan panjang 
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bola mata kanan18,46 milimeter , panjang bola mata kiri. 18,30 milimeter dan 

segmen posterior dalam batas mormal. Pasien didiagnosis dengan Katarak 

Kongenital ODS. Pasien direncanakan dilakukan tindakan aspirasi irigasi, 

kapsulotomi posterior primer (PPC) dan vitrektomi anterior (VA) ODS. 

 

   

(a)                                                               (b) 
Gambar 2.1. Hasil USG 10 Maret 2020. Mata kanan (a) dan Mata kiri 

                                    

 

Pada tanggal 17 Maret 2020 dilakukan tindakan bedah AI, PPC dan VA ODS . 

Tindakan bedah dilakukan dengan langkah – langkah sebagai berikut. Pasien 

dibaringkan dimeja operasi dalam anestesi umum dan dilakukan tindakan aseptik 

dan antiseptik pada mata kanan kemudian mata kiri pasien. Langkah berikutnya 

dipasang duk steril pada area operasi dan spekulum mata.  Dilakukan clear corneal 

incision  pada arah jam 12 dengan menggunakan keratom (three-plane incision). 

 

                               

                 (a)                                           (b) 

   Gambar 2.2. Pre operasi pada tanggal 17 Maret 2020. Tampak lensa keruh ( tipe 

polaris anterior) mata kanan (a) dan mata kiri.  
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Bilik mata depan diberikan efineprin 1 miligram yang diencerkan dengan 10 

mililiter basal saline solution (BSS). Kemudian diberikan pewarna biru tripan pada 

bilik mata depan dan dibiarkan selama 10 detik kemudian bilas dengan BSS. Isi 

bilik mata depan dengan viscoelastis Healon GV kemudian dilakukan Continuous 

curvilinier capsulorhexis (CCC) pada kapsul anterior lensa berukuran diameter 5 

milimeter dengan sistotom dan forsep mikroreksis. Dilakukan aspirasi irigasi (AI) 

korteks lensa dengan menggunakan kanul simcoe hingga massa lensa terangkat 

kemudian dilakukan polishing pada kapsul anterior dan kapsul posterior lensa.  

 

                

    (a)                              (b)                          (c)                            (d) 

                           

                             (e)                              (f)                            (g) 

Gambar 2.3. Tindakan operasi tanngal 17 Maret 2020. Clear corneal incison jam 

12 (a), continuous curvilinier capsulorhexis kapsul anterior (b), aspirasi 

irigasi massa lensa (c), polishing kapsul posterior (d), kapsulotomi 

posterior primer kapsul posterior (e), lubang PPC kapsul posterior 

terbentuk (f) dan penjahitan luka (g).  

 

 

Dilakukan PPC pada kapsul posterior lensa berukuran diameter 4 milimeter. 

Dilakukan VA dengan cutting rate 600 dan vacuum rate 120 kemudian dipastikan 

tidak terdapat vitreus dibibir luka. Dilakukan aspirasi irigasi sisa viskoelastis 

kemudian dilakukan penjahitan insisi dengan menggunakan benang nylon 10.0 

sebanyak satu jahitan. Dilakukan pembentukan bilik mata depan dengan BSS. 
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Dilakukan injeksi subkonjungtiva deksametason gentamisin (perbandingan 1:1). 

Pada mata kiri dilakukan prosedur yang sama dengan mata kanan. 

     Pasien diberikan terapi medikamentosa cefadroxil sirup 2 x 250 mg,   

parasetamol sirup 3 x 250 mg, tetes mata prednisolone asetat 8 kali sehari ODS, 

tetes mata levofloksasin 6 kali sehari ODS dan tetes mata homatropin 2% 3 kali 

sehari ODS selama satu minggu. 

Hari pertama post operasi pasien tidak ada keluhan. Pada pemeriksaan fisik 

status generalis didapatkan keadaan umum tampak sakit ringan, kesadaran kompos 

mentis, nadi 115x/menit, frekuensi napas 24x/menit, suhu 36,00C. Pemeriksaan 

status oftalmologis didapatkan nistagmus,  tajam penglihatan mata kanan fix and 

follow the object dan tajam penglihatan mata kiri fix and follow the object. Tekanan 

intraokular palpasi kedua mata normal. Pemeriksaan segmen anterior mata kanan 

didapatkan injeksi siliar pada konjungtiva, perdarahan subkonjungtiva, 1 buah 

jahitan intak di kornea, kornea jernih, bilik mata depan sedang, lensa afakia, tampak 

lubang kapsulotomi primer posterior dan reflek fundus positif. Pemeriksaan  

segmen anterior mata kiri didapatkan injeksi siliar pada konjungtiva, perdarahan 

subkonjungtiva, 1 buah jahitan intak di kornea, kornea jernih, bilik mata depan 

sedang, lensa afakia, tampak lubang kapsulotomi primer posterior dan reflek fundus 

positif. Pasien didiagnosis dengan Afakia ODS. Terapi sama dengan terapi 

sebelumnya. Pasien direncanakan rawat jalan dan kontrol ke poliklinik Oftalmologi 

Pediatrik dan Strabismus  Pusat Mata Nasional RS Mata Cicendo satu minggu yang 

akan datang. 

 

                  
Gambar 2.4. Pemeriksaaan paska operasi hari pertama.      
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Pasien datang kontrol ke poliklinik Oftalmologi Pediatrik dan Strabismus  Pusat 

Mata Nasional RS Mata Cicendo pada tanggal 24 Maret 2020. Pada pemeriksaan 

fisik status generalis didapatkan keadaan umum baik, kesadaran kompos mentis,  

nadi 120x/menit, frekuensi napas 24x/menit, suhu 36,50C. Pemeriksaan status 

oftalmologis didapatkan nistagmus,  tajam penglihatan mata kanan fix and follow 

the light dan tajam penglihatan mata kiri fix and follow the light. Tekanan 

intraokular palpasi kedua mata normal. Pemeriksaan segmen anterior mata kanan 

didapatkan 1 buah jahitan intak di kornea, kornea jernih, bilik mata depan sedang, 

lensa afakia, tampak lubang kapsulotomi primer posterior dan reflek fundus positif. 

Segmen posterior mata kanan dalam batas normal. Pemeriksaan  segmen anterior 

mata kiri didapatkan 1 buah jahitan intak di kornea, kornea jernih, bilik mata depan 

sedang, lensa afakia, tampak lubang kapsulotomi primer posterior dan reflek fundus 

positif. Segmen posterior mata kiri dalam batas normal. Pemeriksaaan streak 

retinoskopi mata kanan didapatkan + 20.00 D dengan hasil nett +18.00 D pada jarak 

50 sentimeter dan mata kiri didapatkan + 20.00 D dengan hasil nett +18.00 D pada 

jarak 50 sentimeter.     

 

 

Gambar 2.5. Kunjungan pada tanggal 24 Maret 2020 
                                                       

 

Pasien didiagnosis dengan Afakia ODS. Pasien diberikan kacamata monofokal 

dengan ukuran +20.00 D ODS. Pasien diberikan terapi tetes mata prednisolone 

asetat tapering off  6 kali sehari pada minggu pertama; 4 kali sehari pada minggu 

kedua; 3 kali sehari pada minggu ketiga; 2 kali sehari pada minggu keempat pada 
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ODS dan tetes mata homatropin 2% 2 kali sehari ODS pada dua minggu pertama 

kemudian 1 kali sehari pada dua minggu berikutnya mata kanan kiri. Pasien 

direncanakan kontrol poliklinik Oftalmologi Pediatrik dan Strabismus  Pusat Mata 

Nasional RS Mata Cicendo Pusat Mata Nasional RS Mata Cicendo satu bulan yang 

akan datang. Prognosis pada pasien quo ad vitam ad bonam, quo ad functionam ad 

dubia bonam, dan quo ad sanationam ad dubia bonam.  

 

III. Diskusi 

     Katarak merupakan 10% penyebab kebutaan pada anak-anak di seluruh dunia. 

Katarak kongenital adalah kekeruhan lensa yang dideteksi saat lahir yang dapat 

bersifat isolated , berhubungan dengan kelainan sistemik, kelainan okular lainnya 

bawaan, didapat, diwariskan atau sporadik. Katarak kongenital dapat terjadi 

unilateral atau bilateral. Kelainan okular pada segmen anterior dan segmen 

posterior dapat menyertai katarak kongenital meliputi pembuluh darah janin 

persisten, disgenesis segmen anterior, aniridia, dan kelainan retina. 2-4 

     Etiologi katarak pada anak-anak dapat dibagi berdasarkan unilateral dan 

bilateral yang dijelaskan pada tabel 2.1. Kekeruhan lensa pada katarak kongenital 

dapat terjadi pada sebagian dari lensa atau keseluruhan lensa serta dapat terjadi pada 

setiap lokasi.  Katarak pada anak dapat diklasifikasikan berdasarkan morfologinya 

yaitu katarak polar anterior, katarak nuklear, katarak lamelar, katarak posterior 

lentikonus,  katarak subkapsular posterior,  katarak sektoral, katarak vakuola 

perifer, dan Persistent fetal vasculature (PFV). Katarak nuklear dan polar anterior 

relative stabil tapi dapat berkembang menjadi progresif. 3,5,6 

     Riwayat pasien pada katarak kongenital diperlukan untuk menentukan etiologi, 

prognosis visual dan tatalaksana selanjutnya. Riwayat pasien yang harus didapatkan 

meliputi usia terjadinya katarak, keluhan yang sama pada keluarga, kelainan 

sistemik, obat-obatan yang digunakan, tumbuh kembang pasien, penyakit ibu saat 

kehamilan, riwayat persalinan dan usia kelahiran. Usia yang lebih muda pada saat 

dideteksi akan memberikan prognosis visual yang lebih baik. 2,5,7 

     Pemeriksaan red reflex dilakukan sebagai pemeriksaan skrining katarak pada 

bayi baru lahir untuk menilai kekeruhan lensa. Kekeruhan lensa dengan ukuran 



 

 

8 

 

diameter 3 milimeter atau lebih dapat mengakibatkan gangguan penglihatan secara 

signifikan. Pemeriksaan oftalmologi katarak kongenital meliputi pemeriksaan 

fungsi penglihatan, pemeriksaan segmen anterior, pemeriksaan segmen posterior 

dan pemeriksaan penunjang.5-8 

      

Tabel 2.1 Etiologi Katarak Anak 

 

      

     Pemeriksaan fungsi penglihatan menilai tajam penglihatan pada anak. Pada anak 

preverbal usia lebih dari 2 bulan penilaian klinis standar perilaku fiksasi dan 

kemampuan fiksasi dapat memberikan tanda klinis visual yang signifikan akibat 

katarak. Kekeruhan pada lensa yang signifikan secara visual sebelum usai 2-3 bulan 
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menyebabkan gangguan perkembangan penglihatan. Usia yang lebih muda 

terjadinya katarak menyebabkan resiko terjadinya amblipoia pada anak.  

Strabismus terjadi berhubungnan dengan katarak unilateral dan nistagmus terjadi 

berhubungan dengan katarak bilateral. Pemeriksaan segmen posterior dilakukan 

untuk menilai adanya kelainan retina, makula dan optik disk. Pemeriksaan 

ultrasonogfrafi dilakukan bila lensa keruh sehingga tidak dapat menilai segmen 

posterior dan untuk menilai panjang bola mata. 3,6,8 

     Pasien anak laki-laki berusai 6 bulan dengan keluhan terdapat putih-putih 

dibagian tengah hitam pada kedua mata sejak usia 1 bulan. Pasien tidak memiliki 

riwayat kelainan sistemik, tumbuh kembang sesuai usia, tidak ada riwayat penyakit 

pada masa kehamilan ibu dan tidak ada keluhan yang sama pada keluarga. Hal ini 

sesuai dengan katarak kongenital yang dapat terjadi pada anak sejak lahir pada 

kedua mata dengan etiologi yang tidak diketahui atau terjadi isolated dan sporadik. 

     Pada pemeriksaan oftalmologi pasien didapatkan nistagmus, kekeruhan lensa 

pada kapsul anterior dengan diameter 3,5 milimeter dan pemeriksan ultrasonografi 

kedua mata dalam batas normal. Hal ini sesuai dengan kekeruhan lensa yang terjadi 

sebelum usia 2-3 bulan menyebabkan gangguan perkembangan penglihatan dan 

nistagmus menunjukkan gangguan penglihatan terjadi pada kedua mata sejak lahir 

atau segera lahir. Katarak polar anterior terjadi unilateral dan bilateral, sepertiga 

kasus terjadi bilateral. Katarak polar anterior terjadi 90 % sporadik dan 10 % 

diwariskan. Morfologi katarak pada pasien adalah katarak polaris anterior yang 

terjadi kongenital dan bilateral. Riwayat dengan keluhan yang sama pada keluarga 

pasien disangkal, riwayat sakit pada kehamilan disangkal, tidak ada kelainan 

sistemik lain dan pemeriksaan oftalmologi tidak didapatkan kelainan okular lainnya 

sehingga etiologi katarak pada pasien dapat dipertimbangkan idiopatik.  

     Tatalaksana katarak kongenital dibagi menjadi 2 yaitu terapi non bedah dan 

terapi bedah. Terapi non bedah pada katarak anak dilakukan dengan observasi dan 

dilatasi pupil. Observasi dilakukan pada katarak yang berukuran kurang dari 3 

milimeter atau terletak perisentral. Terapi dilatasi pupil dengan sikloplegik 

diberikan pada katarak bilateral parsial atau pada batas ambliopia sampai dapat 
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dilakukan operasi katarak dengan pemasangan lensa intraolukar pada usia 2 atau 3 

tahun saat pertumbuhan bola mata sudah stabil. 3,8,9 

     Terapi bedah dilakukan segera pada katarak yang signifikan secara visual yaitu 

berukuran diameter lebih dari 3 milimeter. Pengangkatan katarak dapat dilakukan 

tanpa pemasangan lensa intraokular (IOL) dan dengan pemasangan IOL yang 

disesuaikan dengan usia. Usia yang lebih muda pada pengangkatan katarak anak 

bertujuan mencegah terjadinya ambliopia deprivatif. Perkembangan visual yang 

optimal pada katarak anak dapat dicapai dengan pengangkatan katarak sebelum usia 

6 minggu pada katarak unilateral dan sebelum usia 10 minggu pada katarak 

bilateral. Anak dengan katarak bilateral yang disertai nistagmus memiliki prognosis 

visual buruk.  Terapi bedah pada katarak bilateral yang usianya lebih tua dapat 

dipertimbangkan bila tajam penglihatan kurang dari 20/40. Katarak unilateral pada 

anak yang usianya lebih tua terapi bedah dapat dipertimbangkan bila dengan terapi 

optik dan terapi ambliopia tajam penglihatan tidak mencapai 20/40. 2,7,9,10 

     Implantasi lensa intraokular dapat dipertimbangkan pada anak usia 1-2 tahun 

atau lebih. Implantasi IOL pada usia sebelum 1-2 tahun masih menjadi perdebatan 

dengan pertimbangan tingkat komplikasi tinggi, reaksi inflamasi, proliferasi materi 

lensa dan perubahan refraksi yang cepat akibat pertumbuhan panjang bola mata. 

Implantasi IOL pada anak membutuhkan pertimbangan usia, kesalahan refraksi 

target pada saat operasi, dan kelainan refraktif pada mata kontralateral terutama 

katarak unilateral. Pendekatan implantasi IOL pada anak ada 2 yaitu IOL dengan 

kekuatan yang dibutuhkan pada usia dewasa diikuti dengan koreksi hiperopia pada 

tahap awal dan IOL dengan target refraksi emetropia pada saat implantasi 

dipertimbangkan pada kasus unilateral yang bertujuan mencegah ambliopia, 

mengurangi anisometropia pada awal masa kanak-kanak.5,9,10,11 

     Usia dibawah 20 tahun memiliki lensa dengan korteks dan nukleus yang relatif 

lunak sehingga dapat dilakukan pengangkatan katarak dengan tehnik aspirasi 

irigasi. Pemilihan tehnik operasi katarak anak berdasarkan pemasangan IOL, usia 

anak dan sikap kooperatif. Usia pasien yang direncanakan pengangkatan lensa 

tanpa pemasangan IOL atau afakia adalah usia dibawah dari 1-2 tahun merupakan 

usia anak yang tidak kooperatif untuk dilakukan NdYag Laser pasca operasi. Pada 
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kondisi ini pasien akan dilakukan PPC dan VA yang bertujuan untuk mencegah 

terjadinya visual axis opacification (VAO). Tehnik lainnya yaitu pengangkatan 

lensa dengan IOL, bila pasien tidak kooperatif maka dilakukan dengan PPC dan 

VA. Pasien dengan nistagmus dan retardasi mental dilakukan PPC dan VA tanpa 

mempertimbangkan usia. Pada pasien dilakukan terapi bedah pengangkatan katarak 

tanpa IOL dengan tehnik AI, PPC dan VA ODS. Pertimbangan tidak dilakukan 

pemasangan IOL pada pasien adalah usia 6 bulan. Pertimbangan dilakukan AI, PPC 

, VA pada pasien adalah pasien tidak kooperatif dan terdapat nistagmus. 2,10,12 

     Komplikasi pasca bedah katarak anak meliputi VAO, endoftalmitis, dislokasi 

IOL, glaukoma, ablasio retina dan makula edema. Afakia glaukoma merupakan 

komplikasi yang dapat  terjadi dalam kurun waktu beberapa minggu sampai 

beberapa bulan pasca operasi bedah katarak. Pasien yang telah menjalani operasi 

katarak dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan oftalmologi rutin. Pemeriksaan 

oftalmologi paska bedah dilakukan dengan memperhatikan tekanan bola mata, 

posisi bola mata, tajam penglihatan, luka jahitan, reaksi peradangan pada segmen 

anterior, kekeruhan pada visual aksis dan segmen posterior. Pasien datang kontrol 

1 minggu pasca operasi dan disarankan kontrol kembali 1 bulan kemudian.2,11,12 

     Terapi optikal paska operasi katarak anak dilakukan segera setelah operasi. 

Pasien afakia dipertimbangkan pemberian koreksi lensa dengan lensa kontak dan 

kacamata dalam jangka waktu 1 minggu setelah operasi. Bayi dengan unilateral 

afakia pemberian lensa kontak merupakan pilihan yang tepat karena ukuran 

kekuatan lensa kontak mudah diganti. Bayi dengan bilateral afakia pemberian 

kacamata merupakan pilihan koreksi yang aman dan mudah. Ukuran kekuatan lensa 

kacamata mudah diganti sesuai dengan perubahan refraksi pasien yang terjadi 

akibat pertumbuhan bola mata. Kekuatan lensa kacamata yang dipilih membuat 

mata lebih miopia sampai anak dapat menggunakan lensa bifokal dengan baik.  Hal 

ini disebabkan karena bayi lebih banyak melakukan aktivitas jarak dekat. 

Tatalaksana optikal pasca bedah pasien yaitu diberikan kacamata pada saat kontrol 

1 minggu dengan ukuran +20.0 D yaitu penambahan 2 dioptri dari hasil retinoskopi 

untuk memberikan penglihatan dekat yang lebih jelas.4,10,12 
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IV. Simpulan 

     Katarak kongenital memiliki tatalaksana yang kompleks yaitu pemeriksan awal 

sebelum tindakan bedah, pemeriksaan oftalmologi rutin pasca bedah dan 

rehabilitasi visual pasca bedah.  Tujuan terapi katarak kongenital adalah mencegah 

terjadinya ambliopia dengan segera menghilangkan katarak yang signifikan secara 

visual. Pengangkatan katarak pada anak usia dengan katarak signifikan secara 

visual memberikan prognosis visual yang lebih baik.  

    Terapi katarak kongenital meliputi terapi non bedah dan terapi bedah. Pemilihan 

tehnik operasi pengangkatan katarak anak disesuaikan berdasarkan usia dan sikap 

kooperatif pasien untuk memberikan visual aksis yang jernih. Rehabilitasi visual 

pasca operasi jangka panjang diperlukan untuk  memberikan mencapai tajam 

penglihatan terbaik anak. Diagnosis dini dan tatalaksana yang tepat waktu sangat 

penting untuk mencegah gangguan penglihatan yang permanen. 
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