جراحة عالج احلول لدى الكبار

تهدف هذه الن�شرة �إىل الإجابة عن بع�ض الأ�سئلة التي قد تطر�أ
لك حول جراحة احلول .ال تغطي الن�شرة كافة اجلوانب نظراً
لالختالف بني كل حالة و�أخرى� ،سيقوم جراحك املخت�ص مبناق�شة
حالة املري�ض الدقيقة معه با�ستفا�ضة .و�إن كانت لديك �أية �أ�سئلة
ف�سيكون الفريق الطبي م�ستعداً للإجابة عليها بكل �سرور.

ما هو هدف اجلراحة؟

 .1حت�سني ا�ستقامة العينني بحيث يظهر احلول �أ�صغر حجم ًا.
 .2تقليل �أو حماولة الق�ضاء على الر�ؤية املزدوجة لدى
بع�ض املر�ضى
 .3حت�سني و�ضع الر�أ�س غري الطبيعي يف بع�ض احلاالت

كيف تتم اجلراحة؟

جراحة ت�صحيح احلول عملية �شائعة جد ًا للعيون ،وتت�ضمن عادة
�ش ّد �أو حتريك واحدة �أو �أكرث من ع�ضالت العني اخلارجية لتحريك
العني نف�سها .فالع�ضالت ترتبط مع ًا يف مقدمة العني �أ�سفل امللتحمة،
وهي الطبقة ال�سطحية ال�شفافة .وال يتم �إخراج العني من حمجرها
�أبد ًا خالل العملية ،وت�ستعمل الغرز لتثبيت الع�ضالت يف مكانها
اجلديد.
ويف �أغلب احلاالت يكون مر�ضى عمليات ت�صحيح احلول حاالت
يومية ال يحتاجون للبقاء يف امل�ست�شفى وميكنهم املغادرة يف
نف�س اليوم.
هناك نوعان من عمليات ت�صحيح احلول  -القابل للتعديل وغري
القابل للتعديل :

اجلراحة غري القابلة للتعديل

جتري العملية حتت ت�أثري التخدير الكامل وت�ستغرق عادة فرتة
ت�صل �إىل  60دقيقة ،ح�سب عدد الع�ضالت التي حتتاج للجراحة.
وبعد الإفاقة من التخدير ور�ضا املمر�ضني عن حالتك ،ي�صبح
ب�إمكانك املغادرة �إىل املنزل خالل ب�ضع �ساعات.

اجلراحة القابلة للتعديل

ت�ستخدم يف جراحة احلول الغرز اجلراحية القابلة للتعديل والتي
قد تعطي نتائج �أف�ضل يف بع�ض �أنواع احلول  -ومنها املر�ضى الذين
خ�ضعوا لعمليات ت�صحيح احلول من قبل �أو الذين يعانون من احلول
ب�سبب الإ�صابة �أو �أولئك الذين يعانون من م�شاكل يف العني ب�سبب
ا�ضطرابات الغدة الدرقية

اجلزء الأول  -العملية الأ�سا�سية

يتم اجلزء الأ�سا�سي من العملية يف غرفة العمليات وحتت التخدير
الكامل (�أي �أن املري�ض يكون نائم ًا)

اجلزء الثاين  -تعديل الغرز

بعد ا�ستيقاظك من التخدير ،يتم تعديل الو�ضع النهائي للع�ضلة
�أثناء يقظتك بحيث ميكنك النظر �إىل نقطة معينة .تكمن فائدة
تلك اخلطوة يف عالج ازدواجية الر�ؤية ب�شكل كبري ،و�إن كنت
ترتدي نظارة للر�ؤية عن بعد �أو عن قرب ،فيمكنك �إح�ضارها معك
ال�ستخدامها يف هذا اجلزء من العملية.
يتم التعديل عادة يف جناح املري�ض ،بعد و�ضع ب�ضع قطرات من
املخدر يف العني لتجنب ال�شعور بالأمل ،وكل ما �ست�شعر به حينها هو
القليل من ال�ضغط.

قبل يوم العملية

ال بد من �إجراء تقييم قبل العملية يف الأ�سابيع ال�سابقة ملوعدها.

ماذا يحدث يوم العملية ؟

�سيطلب منك احل�ضور مبكر ًا لتح�ضريك للعملية ،وعليك االمتناع
عن تناول الطعام �أو ال�شراب قبلها :يتم حتديد فرتة االمتناع قبل
يوم العملية.
قبل اخلروج من امل�ست�شفى بعد �إجراء العملية� ،ستح�صل على
قطرات للعني مع تعليمات ال�ستعمالها وموعد للمراجعة.

هل ت�ساهم اجلراحة يف عالج احلول ؟

بالإجمال ف�إن  %90من املر�ضى تقريب ًا ي�شعرون بالتح�سن يف احلول
بعد العملية ،فقدر الت�صحيح الالزم ملري�ض ما قد يكون �أكرب �أو �أقل
من الالزم ملري�ض �آخر رغم تطابق ن�سبة احلول لديهم ،وعليه ف�إن
احلول قد ال ي�صحح متام ًا بالعملية .وعلى الرغم من �أن العينني
قد تبدوان على ا�ستقامة واحدة بعد العملية مبا�شرة� ،إال �أن بع�ض
املر�ضى يحتاجون �إىل �أكرث من علمية واحدة .ويف حال عودة احلول
ف�إن العني قد تتجه يف نف�س االجتاه �أو عك�سه ،وال ميكننا توقع وقت
حدوث ذلك.

ما هي خماطر �إجراء العملية؟

تعترب عملية ت�صحيح احلول عموم ًا عملية �آمنة� ،إال �أنها ،وكما هو
احلال يف �أية عملية �أخرى ،قد ت�شهد حدوث امل�ضاعفات .وهذه
امل�ضاعفات ب�سيطة ب�شكل عام ،ولكنها قد تكون خطرة يف حاالت
نادرة.

• الت�صحيح الزائد �أو الناق�ص

نظر ًا لعدم �إمكانية التنب�ؤ بنتائج العملية بالكامل ،ف�إن احلول
املوجود �أ�صال قد ي�ستمر (ت�صحيح ناق�ص) �أو يتغري اجتاهه
(ت�صحيح زائد) .ويف بع�ض احلاالت ين�ش�أ نوع خمتلف من احلول،
وهي م�شكلة حتتاج �إىل عملية �أخرى.

• ازدواجية الر�ؤية

قد تعاين من ازدواجية الر�ؤية بعد اجلراحة ،نظر ًا حلاجة الدماغ
�إىل التكيف مع الو�ضع اجلديد للعني ،وهذا �أمر �شائع يحتاج �إىل �أيام
و�أ�سابيع و�أحيان ًا �إىل �أ�شهر قبل �أن يتح�سن .قد ي�ستمر �شعور بع�ض
املر�ضى بازدواجية الر�ؤية عند النظر جانب ًا لتحقيق �أثر جيد عندما
تنظر العينان �إىل الأمام ب�شكل م�ستقيم .ومن النادر �أن ت�ستمر
ازدواجية الر�ؤية عند النظر ب�شكل م�ستقيم ،ويحتاج الو�ضع حينها
�إىل عالج� .إن كنت ترى ب�شكل مزدوج �أ�ص ًال فقد ت�شعر بازدواجية
خمتلفة بعد اجلراحة ،ويتم �أحيان ًا �إعطاء حقن البوتولينوم قبل
اجلراحة لتقييم خماطر حدوث ذلك.

• احل�سا�سية  /الغرز

قد يعاين بع�ض املر�ضى من رد فعل حت�س�سي ب�سيط للأدوية التي
تو�صف لهم بعد اجلراحة ،مما ي�ؤدي �إىل انزعاج �أو حكة وبع�ض
االحمرار واالنتفاخ يف اجلفون .يتح�سن الأمر �سريع ًا عند �إيقاف
القطرات ،وقد ت�صاب بالتهاب �أو خراج حول الغرز ،وهو �أمر �أكرث
احتما ًال يف حال ممار�سة ال�سباحة خالل الأ�سابيع الأربعة الأوىل من
اجلراحة.
كما ميكن �أن يظهر كي�س على الغرز ،مما يعني احلاجة �إىل جراحة
�أخرى ال�ستئ�صاله.

• االحمرار

ميكن �أن ي�ستمر احمرار العيون بعد العملية لفرتة ت�صل �إىل � 3أ�شهر،
ويف بع�ض الأحيان ال يعود بيا�ض العني للونه الطبيعي ،خا�صة يف حال
تكرار العمليات.

• الندوب

معظم الندوب والآثار التي تظهر يف امللتحمة ال ميكن مالحظتها بعد
مرور ثالثة �أ�شهر ،ولكن �أحيان ًا تبقى بع�ض الآثار املرئية ،خا�صة بعد
تكرار العمليات.

• انزالق ع�ضلة العني

يف حاالت نادرة قد تنزلق ع�ضلة العني من مكانها اجلديد خالل
العملية �أو بعدها بفرتة ق�صرية .ويف تلك احلالة ،تقل قدرة العني
على احلركة ،وقد يحتاج الأمر �إىل جراحة �أخرى �إن كانت احلالة
�شديدة� .أحيان ًا ال ميكن ت�صحيح امل�شكلة ،وتبلغ احتمالية انزالق
الع�ضلة وحاجتها �إىل جراحة جديدة  1من كل  1,000حالة.

• اخرتاق الإبرة

�إذا كانت الغرز عميقة جد ًا �أو كان بيا�ض العني قليل ال�سماكة،
فقد تن�ش�أ فتحة �صغرية يف العني ورمبا حتتاج �إىل عالج بامل�ضادات
احليوية ورمبا العالج بالليزر لإغالق مكان الثقب .قد يت�أثر النظر
ح�سب موقع الثقب .ويبلغ احتمال اخرتاق الإبرة ملوقع عميق يف
العني .%2

• نق�ص الأك�سجني يف مقدمة العني

نادر ًا ما تتدنى كمية الأك�سجني يف العني بعد اجلراحة ،مما ي�سبب
تو�سع ب�ؤب�ؤ العني وت�شو�ش الر�ؤية .يحدث الأمر عادة فقط مع املر�ضى
الذين خ�ضعوا لعدة عمليات جراحية ،وتبلغ ن�سبة احتمال وقوعه 1
من كل  13000حالة.

• االلتهاب

االلتهابات والعدوى من امل�ضاعفات التي ترافق كل العمليات ،وعلى
الرغم من ندرتها �إال �أنها قد ت�سبب فقدان الب�صر �أو العني

• فقدان الب�صر

رغم ندرة وقوعها �إال �أن �أحد م�ضاعفات العملية قد ي�ؤدي �إىل فقدان
الب�صر يف العني اخلا�ضعة للجراحة .وتبلغ ن�سبة خطر تعر�ض العني
والب�صر للتلف ال�شديد حوايل  1من كل  30,000عملية.

• خماطر التخدير

يعترب التخدير �إجرا ًء �آمن ًا عموم ًا ولكن هناك بع�ض املخاطر
املحتملة بن�سبة ب�سيطة .فقد حتدث م�ضاعفات غري متوقعة يف
واحدة من كل  20,000حالة بينما تقدر احتماالت الوفاة بواحدة من
كل  100,000حالة.
تذكر �أن تلك امل�ضاعفات مو�ضحة بالتف�صيل للمعلومات فقط ،و�أن
الغالبية العظمى من النا�س ال تواجه م�شاكل كربى.
بعد العملية تكون العني (العينان) منتفخة وحممرة وقد تكون
الر�ؤية م�شو�شة .قد ت�شعر ببع�ض الأمل يف العني ،وعليك البدء يف
نف�س امل�ساء با�ستعمال القطرات املو�صوفة ،وا�ستعمال م�سكنات الأمل
كالبارا�سيتامل �أو �أيبوبروفني .يزول الأمل عادة بعد ب�ضع �أيام� ،أما
االحمرار واالنزعاج فقد ي�ستمران حتى � 3أ�شهر من موعد العملية،
وبخا�صة يف حال العمليات القابلة للتعديل �أو اجلراحات املتكررة.
عليك �أال تقوم بتوقيع �أوراق قانونية �أو تقود ال�سيارة خالل � 48ساعة
من التخدير الكامل .ونن�صحك ب�أن ت�أخذ �إجازة �أ�سبوع �أو �أ�سبوعني
من العمل ،بحيث ميكن ا�ستئناف العمل والأن�شطة املعتادة ،مبا فيها
الريا�ضة ،مبجرد �شعورك بالراحة والقدرة على ممار�ستها.

ومن الآمن ا�ستخدام العني يف الأن�شطة الب�صرية املتنوعة
كالقراءة وم�شاهدة التلفزيون على �سبيل املثال.
يرجى االلتزام مبوعد املراجعة الذي يحدد لك.

ملخ�ص العناية بعد العملية:

• ا�ستخدم قطرات العني
• ا�ستخدم امل�سكنات كالبارا�سيتامل �أو �أيبوبروفني يف حال ال�شعور
ب�أمل يف العني
ربد متام ًا على قطع نظيفة من القطن 		
• ا�ستخدم املاء املغلي وامل ّ
�أو املناديل لتنظيف العني من �أية �أو�ساخ تلت�صق بها ،وجتنب 		
دخول املاء يف العني �أثناء اال�ستحمام خالل �أول �أ�سبوعني
من العملية.
• ال تفرك العينني لأن ذلك قد ي�ؤثر على الغرز
• ال متار�س ال�سباحة ملدة � 4أ�سابيع
• التزم مبوعد املراجعة
• وا�صل ا�ستخدام النظارات �إن كنت ت�ستعملها �أ�صالً
• جتنب ا�ستخدام العد�سات الال�صقة يف العني اخلا�ضعة للعملية
�إىل �أن يخربك الطبيب املخت�ص ب�إمكانية ا�ستعمالها.

كيف ت�صل �إلينا
يقـع مركز م�ست�شـفى مورفيلدز للعيون يف فيال  B01و ،B02
مدينة مارينا .بجانب مركز مارينا.
ﻓﻴﻼ B01و  ،B02ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﺎرﻳﻨﺎ

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﺮﻳﻨﺎ

ﻣﻴﺮاج ﻣﺎرﻳﻨﺎ
ﻣﻄﻌﻢ وﻛﺎﻓﻴﻪ
ﻣﺴﺠﺪ
اﻟﻜﺮﻳﻢ
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مركز م�ست�شفى مورفيلدز للعيون

�ص.ب ،٦٢٨٠٧
فيال  B01و ،B02
مدينة مارينا ،بجانب مركز مارينا
�أبوظبي� ،أ.ع.م.
هاتف +971 ٢ ٦٣٥ ٦١٦١
فاك�س +971 ٢ ٦٣٥ ٧٢٧٢
www.moorfields.ae

�ساعات العمل:

ال�سبت �إىل اخلمي�س� 8:00 ،صباح ًا �إىل  6:00م�سا ًء،
للمعلومات والن�صائح حول �أمرا�ض العيون وعالجها من قبل
كادر خمت�ص وم�ؤهل.

