زراعة �أنبوب مائي لتخفيف �ضغط
املاء يف العني

مت �إع��داد كتيب املعلومات من قبل د� .صهيب م�صطفى،
�أخ���ص��ائ��ي ع�لاج زرق ال�ع�ين (اجل�ل��وك��وم��ا) يف م�ست�شفى
مورفيلدز دبي للعيون .بع�ض املعلومات الواردة هنا وردت
يف كتيب للمعلومات �أع��ده د .كيث بارتون من م�ست�شفى
مورفيلدز لندن للعيون.

مقدمة
ما هي الأنابيب املائية لتخفيف
�ضغــط املـــاء يف العــني ومــــــا
فائدتها؟
ت�ستخدم الأنابيب املائية لتخفي�ض �ضغط العني يف حاالت زرق
العني (اجللوكوما) عن طريق تفريغ ال�سائل الطبيعي املوجود يف
العني من داخلها �إىل ما ي�شبه فقاعة �صغرية خلف جفن العني.
وي�ساعد تفريغ ال�سائل املوجود يف العني عن طريق �أنبوب حتويل
يف تقليل ال�ضغط الواقع على الع�صب الب�صري وامل�سبب لفقدان
الب�صر يف حاالت الإ�صابة باجللوكوما .ويهدف تخفي�ض �ضغط
العني �إىل الوقاية من فقدان الر�ؤية م�ستقب ًال� .إال �أن التحكم
ب�ضغط العني بوا�سطة هذه الأنابيب املائية لن ي�سرتجع قدرة
الإب�صار التي فقدت نتيجة اجللوكوما.
ويطلق على هذه الأنابيب املائية �أ�سماء �أخرى عدة منها «الأنابيب
ال�صناعية» و «�أنابيب ت�صريف ماء اجللوكوما» و«�أجهزة
ت�صريف اجللوكوما» و«ت�صريف اجللوكوما ال�صناعي» .وكل
هذه الأ�سماء ت�شري للأمر نف�سه .وعلى الرغم من وجود عدة
�أنواع من هذه الأنابيب ،ي�ستخدم م�ست�شفى مورفيلدز دبي للعيون
نوعني �أ�سا�سيني يعمالن بالأ�سلوب نف�سه .وهذان النوعان هما
«�صمام �أحمد للجلوكوما» و»زراعة �أنبوب بريفيلدت ال�صناعي
للجلوكوما» .ويف حاالت وظروف معينة ميكن ا�ستخدام نوع ثالث
يعرفبا�سم«�أنبوبمولتينوال�صناعي».

وت�صنع هذه الأنابيب على اختالف �أنواعها من �أنابيب
�صغرية من ال�سيليكون (قطرها �أقل من  1ملم)،

زراعة �أنبوب بريفيلدت  ٣٥٠ال�صناعي للجلوكوما

�صمام �أحمد للجلوكوما

وهي تنقل ال�سائل املوجود داخل العني من داخل
العني �إىل رقاقة حتت ال�سطح اخلارجي للعني� ،أي بني
«ال�صلبة العينية»  -وهي جدار العني � -إىل «امللتحمة»
 وهي الغالف اخلارجي ل�سطح العني .وت�ؤدي جميع�أنواع الأنابيب الوظيفة نف�سها تقريب ًا ،و�سيناق�ش
�أخ�صائي عالج اجللوكوما املتابع حلالتك النوع الأكرث
مالءمة لك.

كيف ت�ؤثر هذه
الأنابيب على
�شكل العني؟
يف اجلزء اخلارجي من العني
يف البداية وبعد العملية ،تبدو العني حممرة ومنتفخة بدرجات
متفاوتة .كما �أن جفن العني قد يتدىل بعد غالبية جراحات
العني الكبرية� .إال �أن هذه الأعرا�ض تختفي تدريجي ًا بعد فرتة
ترتاوح بني ب�ضعة �أ�سابيع �إىل �شهور� .أما الأنبوب املائي نف�سه
فهو يف العادة ال يكون ظاهر ًا خارج العني.
عندما يعمل الأنبوب بالطريقة ال�صحيحة ف�إن ال�سائل الذي
يتم تفريغه يتجمع يف ما ي�شبه فقاعة �صغرية يف «ملتحمة العني»
والتي يخفيها جفن العني .ويتم امت�صا�ص هذا ال�سائل ببطء
عرب الأوعية الدموية املوجودة على �سطح العني .ويتم تثبيت
الأنبوب املائي والفقاعة املرتبطة به خلف جفن العني بحيث
ال ميكن ر�ؤيتها غالب ًا .وكذلك ف�إن هذه الفقاعة ال�صغرية ال
ت�سبب �أي م�ضايقة.

ويف حاالت قليلة ميكن ر�ؤية الأنبوب �أو الفقاعة عندما تنظر
العني �إىل الأ�سفل ب�شدة.
تتم زراعة معظم الأنابيب املائية خلف اجلفن العلوي.
ويف حاالت �أخرى يتم تثبيتها يف مكان �آخر ،حتت اجلفن
ال�سفلي مث ًال.

وعادة ما ت�ستخدم رقعة م�صنوعة من ن�سيج عني �شخ�ص
متربع ،ت�ؤخذ من �صلبة العني (جدار العني) �أو من القرنية
(الن�سيج ال�شفاف يف مقدمة العني) وذلك لتثبيت الأنبوب
يف مكانه (يرجى االطالع على الأ�سفل .العملية اجلراحية).
وهذا هو اجلزء الوحيد من العملية الذي قد يبدو ظاهر ًا
بعد اجلراحة.
يف اجلزء الداخلي من العني
تتم زراعة اجلزء الأنبوبي من هذا الآلية داخل العني �أثناء
اجلراحة .وهو جزء �صغري جد ًا وال ميكن ر�ؤيته بالعني
املجردة.

العملية اجلراحية
ت�ستغرق عملية زراعة الأنبوب املائي بنجاح زمن ًا يتجاوز
زمن �إجراء العديد من جراحات العني الأخرى ،وت�ستمر
عادة ل�ساعة �أو �ساعتني .ويف العادة يتم �إجراء جراحات
زراعة الأنبوب املائي يف م�ست�شفى مورفيلدز دبي للعيون
با�ستخدام التخدير الكامل ،فيما ميكن ا�ستخدام التخدير
املو�ضعي يف حاالت وظروف حمددة.
وي�ستخدم عادة عقار ي�سمى «ميتوماي�سني �سي (وهو عقار
مينع ظهور الندوب) �أثناء العملية لوقف التئام الن�سيج ،كما
ت�ستخدم رقعة من �صلبة العني �أو القرنية من �شخ�ص متربع،
وظيفتها منع انك�شاف الأنبوب.

رقعة القرنية �أو ال�صلبة
عادة ما ت�ستخدم رقعة م�صنوعة من قرنية العني �أو �صلبة
العني يتم احل�صول عليها من بنك العيون ،ووظيفتها تثبيت
الأنبوب املائي يف مكانه .ويف حالة عدم ا�ستخدام هذه
الرقعة ف�إن �سطح ملتحمة العني الذي يعلو الأنبوب ينهار
�أحيان ًا ،مما ي�ستلزم �إ�صالح الأنبوب و�إعادة تثبيته .ويح�صل
ذلك يف نحو  %14-10من احلاالت التي ال ت�ستخدم فيها
رقعة من ن�سيج �شخ�ص متربع� ،أما ن�سبة ح�صول ذلك يف
حالة ا�ستخدام الرقعة فهي  %3تقريب ًا .ويتم احل�صول
على ن�سيج املتربعني يف م�ست�شفى مورفيلدز من بنك نورث
كارولينا للعيون يف الواليات املتحدة الأمريكية.
الأن�سجة امل�ستخدمة كرقعة يف جراحات الأنبوب املائي لي�ست
�أن�سجة حية .وهي ت�ستخدم فقط لتعزيز وتقوية �سطح العني
يف املنطقة التي تعلو الأنبوب� .إال �أن هذه الأن�سجة م�أخوذة
من �أ�شخا�ص متربعني ،وهذا يعني �أنها تخ�ضع الختبارات
وفحو�صات للتحقق من عدم نقلها لأمرا�ض معدية مثل
الزهري والتهاب الكبد من النوع  Bو  Cوفريو�س نق�ص
املناعة املكت�سبة (الأيدز) .وال تتعار�ض زراعة هذه الرقعة
مع ممار�سة �أي واجبات دينية �إ�سالمية على الإطالق� .إال �أن
ال�شخ�ص اخلا�ضع للجراحة وزراعة الن�سيج ال ميكنه التربع
بالدم بعد ذلك.
امل�ضاعفات �أثناء �أجراء اجلراحة
من النادر حدوث �أية م�ضاعفات �أثناء �إجراء زراعة الأنبوب
املائي .وتظهر امل�ضاعفات ،يف حال ح�صولها ،خالل فرتة
� 6-5أ�سابيع بعد �إجراء اجلراحة (يرجى الإطالع على البند
�أدناه :معدالت النجاح وامل�ضاعفات).

م ��ا ب �ع��د اجل ��راح ��ة  -ال��رع��اي��ة
ال�صحية بعد العملية اجلراحية
يوم اجلراحة واليوم الذي يليه
غالب ًا �ستح�صل على �إذن اخلروج من امل�ست�شفى يف وقت
الحق من نف�س يوم �إجراء العملية� .إال �أن من ال�ضروري
�إجراء فح�ص للعني اخلا�ضعة للعملية يف اليوم التايل.
يف العادة يتم و�ضع �ضمادة على العني يف الليلة الأوىل التالية
للجراحة ،وتتم �إزالة هذه ال�ضمادة يف اليوم التايل .ويف
حال كانت قدرة الإب�صار يف العني التي مل تخ�ضع للجراحة
متدنية ،فلن يتم و�ضع �ضمادة على العني الأخرى .وبد ًال من
ذلك يو�ضع على العني التي �أجريت لها اجلراحة حاجز واقٍ
�شفاف تتيح الر�ؤية بعد العملية.
ما الذي يجب �أن �أتوقعه خالل الفرتة التالية
للجراحة؟
من الطبيعي �أن ت�شعر بت�شو�ش يف الر�ؤية و�شعور بعدم الراحة
يف العني بعد اجلراحة .وتتفاوت مدة ت�شوي�ش الر�ؤية ،وغالب ًا
ما يكون الأمر �أكرث �سوء ًا خالل �أول �أ�سبوع �أو �أ�سبوعني بعد
اجلراحة ،ليتح�سن ببطء تدريجي بعد ذلك .وي�ستغرق الأمر
نحو �شهرين حتى ت�شعر العني بالراحة التامة ولت�ستقر قدرة
الإب�صار فيها.
ينجم انتفاخ العني بعد اجلراحة عن اجلراحة نف�سها من
جهة وعن الغرز اجلراحية من جهة �أخرى .وعادة ما تتم
�إزالة الغرز يف العيادة خالل الأ�سابيع القليلة الأوىل بعد
اجلراحة .وغالب ًا ما �ست�شعر براحة �أكرب يف عينك بعد �إزالة
الغرز.

قطرات العني
ال يتطلب الأمر عادة ا�ستخدام قطرات العني �أو الأقرا�ص
خلف�ض �ضغط العني خالل الليلة الأوىل بعد اجلراحة� ،إال
�إذا �أو�صى اجلراح مبوا�صلة ا�ستخدامها .ومن املهم موا�صلة
ا�ستخدام قطرات العني للعني التي مل تخ�ضع جلراحة �إال يف
حالة �أو�صى الطبيب بخالف ذلك.
ويف اليوم التايل ،يبد�أ عادة ا�ستخدام قطرات العني لفرتة
ما بعد اجلراحة وذلك بعد �إزالة �ضمادة العني وتنظيف
العني .وحتتوي هذه القطرات عادة على م�ضاد حيوي (مثل
كلورامفينيكول) و�ستريويدات م�ضادة لاللتهاب (مثل
بريدفورت) .ويتم ا�ستخدام قطرات العني هذه لفرتة
�شهرين بعد �إجراء اجلراحة .و�سيتم �إعالمك ب�أي تغيريات
على هذه القطرة عند ال�ضرورة عند زيارتك التالية للعيادة.
يبد�أ ا�ستخدام قطرة العني املحتوية على ال�ستريويد ب�شكل
مكثف (كل �ساعتني �أو حوايل  8مرات يومي ًا) خالل النهار،
وقطرة العني املحتوية على امل�ضاد احليوي �أربع مرات يومي ًا.
زيارات العيادة بعد �إجراء اجلراحة
قد يكون �ضغط العني الداخلي مرتفع ًا جد ًا �أو منخف�ض ًا جد ًا
خالل الأ�سابيع الأوىل بعد �إجراء زراعة الأنبوب املائي،
ولهذا ال�سبب عادة ما يتم فح�ص املري�ض يف العيادة مرة
�أ�سبوعي ًا خالل ال�شهر الأول تقريب ًا ،فيما يقل تكرار الزيارات
بعد ذلك .ويف حالة كان �ضغط العني فع ًال مرتفع ًا جد ًا �أو
منخف�ض ًا جد ًا ،فال تقلق وكن على ثقة من �أن الأخ�صائي
املتابع حلالتك �سيتعامل مع هذه احلالة بال�شكل املطلوب.
يعمل «�أنبوب �صمام �أحمد» ب�شكل فعال فوري ًا مما ميثل
خطورة يف انخفا�ض �ضغط العني مبا�شرة بعد اجلراحة.

�أما «�أنبوب بريفيلدت» في�شمل �إجراء غرزة ت�سد م�سار
الأنبوب وتتحكم بانخفا�ض ال�ضغط عن طريق قطرات
مبدئي ًا ،حتى يتم فتح الأنبوب بعد � 8-6أ�سابيع بعد
اجلراحة .ويف حال كنت خ�ضعت �سابق ًا لعملية تر�شيح �سائل
العني  ،trabeculectomyف�إن هذه اجلراحة تت�ضمن
معاجلة �أقل.
الأن�شطة وتعليمات العناية بعد زراعة الأنبوب
ميكنك بعد �إجراء هذه اجلراحة ممار�سة القراءة وم�شاهدة
التلفاز ب�شكل طبيعي ،فهذه الأن�شطة لن ت�ؤذي عينك� .إال
�أن من ال�ضروري جتنب الأن�شطة املرهقة خالل الأ�سابيع
القليلة الأوىل بعد اجلراحة .وميثل اجلدول التايل دلي ًال
عام ًا يو�ضح الأن�شطة امل�سموح بها والتي يجب جتنبها.
ال تقم �أبداً بفرك �أو �إ�صابة �أو �ضغط العني .يف الأجواء
املغربة يرجى و�ضع حاجز واقٍ للعني �أو ارتداء النظارات
اخلا�صة بك .ال تتوقف عن ا�ستخدام قطرات العني �إال
بتوجيهات من الطبيب .ال ت�ستخدم �أي م�ستح�ضرات �أو
منتجات �أخرى لعينك.
ويف حال ترددك �أو وجود ت�سا�ؤالت لديك ،بادر ب�س�ؤال
الطبيب �أو املمر�ض يف العيادة.

الن�شاط

الن�صيحة

غ�سل ال�شعر

ال داعي لتجنب غ�سل ال�شعر ولكن يجب غ�سله
من اخللف لتجنب دخول ال�شامبو يف العينني.
وقد يكون من الأ�سهل طلب م�ساعدة �شخ�ص
�آخر يف غ�سل �شعرك.

اال�ستحمام واالغت�سال والو�ضوء

ال داعي لتجنب هذه الأن�شطة لكن يجب جتنب
دخول ال�صابون �أو املاء املت�سخ داخل العني.

النوم

حاول النوم على جانب العني التي مل جتر لها
جراحة .ثبت احلاجز الواقي البال�ستيكي
للعني فوق العني كل ليلة ملدة �أ�سبوعني يف
حال قمت بفرك عينك عن طريق اخلط�أ
�أثناء النوم.

امل�شي

ال قيود.

ارتداء النظارات الطبية/
النظارات ال�شم�سية

ال تقم بتغيري و�صفة نظاراتك �إال بتوجيهات
من الطبيب .ميكنك ارتداء النظارات
ال�شم�سية ملزيد من الراحة وحلماية العينني
من الأ�شعة فوق البنف�سجية.

قيادة ال�سيارة

�سيقوم الطبيب بتوجيهك فيما يتعلق
بالقيادة� .إذا طلب منك الطبيب عدم قيادة
ال�سيارات ووا�صلت القيادة ف�إن ذلك يكون
على م�س�ؤوليتك اخلا�صة.

ال�سفر جوا ًء

ال قيود.

العطالت والإجازات

ناق�ش م�س�ألة العطالت مع الطبيب/املمر�ض
حيث �أن االلتزام مبواعيد املتابعة مهم جد ًا.

و�ضع مكياج العيون

جتنبي ملدة �شهر واحد ثم ا�ستخدمي مكياج ًا
جديد ًا .ال ت�ستخدمي مكياج العيون مع �أي
�شخ�ص �آخر.

الأعمال املنزلية مثل التنظيف
والكي وا�ستخدام املكن�سة
الكهربائية

جتنب ملدة � 2-1أ�سبوع

الن�شاط اجلن�سي

جتنب ملدة � 2-1أ�سبوع

التمارين الريا�ضية

جتنب ملدة � 3أ�شهر

ممار�سة �أي ريا�ضة

جتنب ملدة � 3أ�شهر

اجلري/الهرولة

جتنب ملدة � 3أ�شهر

ال�سباحة

جتنب ملدة � 3أ�شهر ،وبعد ذلك يجب ارتداء
نظارات ال�سباحة.

ال�صالة

ميكنك موا�صلة ال�صالة ولكن يجب ت�أدية
الركوع وال�سجود �أثناء اجللو�س ،حيث ال يجب
�أن ينخف�ض الر�أ�س عن م�ستوى القلب.

متى ميكنني العودة للعمل؟
تعتمد فرتة الإجازة الطبية على عدد من العوامل منها
طبيعة عملك وم�ستوى الر�ؤية يف العني الأخرى وم�ستوى
ال�ضغط يف العني التي خ�ضعت للجراحة.
عادة ما يحتاج املري�ض الذي يعمل يف بيئة مكتبية لفرتة
�أ�سبوعني بعد اجلراحة يف حال جرت الأمور على ما يرام
بعدها� .أما املر�ضى الذين تتطلب وظائفهم �أعما ًال يدوية
جمهدة �أو يعملون يف �أجواء مغربة فيحتاجون لإجازة �شهر
�أو �أكرث (مثل العاملني يف البناء �أو يف ال�صحراء).
متى تعود عيني �إىل حالتها الطبيعية؟
يتطلب الأمر �شهرين �أو ثالثة �أ�شهر كي تعود العني �إىل
حالتها الطبيعية يف معظم احلاالت ،ويف بع�ض احلاالت
املعقدة فقد حتتاج وقت ًا �أطول .ويف هذه احلالة ،ف�إن املري�ض
عادة يخ�ضع لفح�ص نظر وغالب ًا ما تكون درجة النظارات
الطبية خمتلفة عما كانت عليه قبل اجلراحة.

معدالت النجاح
وامل�ضاعفات
معدالت النجاح
تتناول غالبية الدرا�سات املتعلقة بجراحات اجللوكوما
معدالت النجاح على مدى � 5سنوات .وتبلغ معدالت النجاح
املتوقعة حالي ًا عند ا�ستخدام الأنابيب املائية من نوع
«بريفيلدت» خالل فرتة خم�س �سنوات بني � 70إىل .%80
وعلى الرغم من �أن ن�سبة كبرية من املر�ضى يحظون
بقدرة حتكم جيدة ب�ضغط العني دون احلاجة �إىل موا�صلة
ا�ستخدام �أدوية اجللوكوما ،ف�إن العديد منهم ما زالوا
يحتاجون الأدوية مل�ساعدة الأنبوب املائي يف التحكم ب�ضغط

العني .ويف مثل هذه احلاالت ،ف�إن الأدوية الالزمة عادة ما
تكون �أقل من تلك التي احتاجها املري�ض قبل اجلراحة.
امل�ضاعفات
كما هو احلال يف جميع اجلراحات ،فهناك احتمال حلدوث
م�ضاعفات �أو م�شاكل �صحية .وقد تظهر امل�ضاعفات خالل
اجلراحة �أو بعدها بفرتة ق�صرية �أو بعدها بعدة �أ�شهر.
امل�ضاعفات اخلطرية نادرة احلدوث ،وقد حتدث �إذا انخف�ض
�ضغط العني ب�شكل كبري �أو ب�سرعة كبرية خالل الفرتة املبكرة
بعد �إجراء اجلراحة� ،أو يف حالة تعر�ض العني لاللتهاب.

النزيف
امل�شكلة ال�صحية الأكرث خطورة والتي قد حتدث هي النزيف
داخل العني .وقد ي�ؤدي هذا النزيف �إىل فقدان الب�صر �أو
حتى الإ�صابة بالعمى� ،إال �أن هذه امل�ضاعفات حتدث يف �أقل
من حالة واحدة من كل  1000مري�ض .ويتم �أخذ �إجراءات
وقائية لتجنب حدوث النزيف� ،إال �أنه لي�س �أحد امل�ضاعفات
التي ميكن التنب�ؤ بها.
االلتهاب
قد ميثل االلتهاب داخل العني م�شكلة خطرية جد ًا كما ي�سبب
بدوره فقدان الب�صر �أو العمى .وتبلغ ن�سبة حدوث االلتهاب
�أي�ض ًا �أقل من واحد من كل  1000حالة .ويتم اتباع �إجراءات
وتقنيات تعقيم وتطهري لتجنب حدوث االلتهاب.
ال�ضغط
قد يكون �ضغط العني بعد اجلراحة مرتفع ًا جد ًا �أو منخف�ض ًا
جد ًا .وقد يتطلب ذلك عالج ًا �إ�ضافي ًا يف العيادات اخلارجية،
�أو قد يتطلب مزيد ًا من اجلراحة يف بع�ض احلاالت.

التهيج
قد يحدث التهيج داخل العني وعادة ما تتم معاجلته بوا�سطة
قطرات العني.
تديل جفن العني
قد يحدث ذلك بعد اجلراحة وقد تظهر لدى بع�ض املر�ضى
فقاعة التفريغ حتت اجلفن العلوي للعني ،لكن هذه امل�شكلة
عادة ما تزول مع الوقت.
اال�ستيجماتيزم (الب�ؤرية العني) ،تغيري النظارات الطبية،
�إعتام عد�سة العني
مع ا�ستقرار و�ضع العني و�شفائها و�إزالة الغرز اجلراحية،
ف�إنك قد حتتاج �إىل تغيري نظارات الطبية للح�صول على
�أف�ضل ر�ؤية ممكن.
ويالحظ نحو  %10من املر�ضى �أن قدرتهم الب�صرية
انخف�ضت مبقدار درجة واحدة بعد عام من �إجراء اجلراحة.
وغالب ًا ما يكون ذلك نتيجة لإعتام عد�سة العني وهو �أمر
قد يزيد منه اخل�ضوع لعملية تر�شيح �سائل العني� ،إال �أنها
م�شكلة ي�سهل التعامل معها وعالجها.

الر�ؤية املزدوجة
تعترب الر�ؤية املزدوجة من امل�ضاعفات النادرة جد ًا لكنها
�أكرث حدوث ًا يف حاالت زراعة �أنبوب «بريفيلدت» ،وغالب ًا
تعتاد العني على الأنبوب ال�صناعي بعد ب�ضعة �أ�شهر.
بروز الأنبوب
من امل�ضاعفات النادرة جد ًا ويقلل من احتمالية حدوثها
ا�ستخدام رقعة من ن�سيج �صلبة �أو قرنية العني كما ذكر
�سابق ًا� .إال �أن بع�ض املر�ضى �أكرث عر�ضة حلدوث ذلك
نتيجة الختالف ا�ستجابة ال�شفاء والتعايف لديهم ،و�سيقوم
�أخ�صائي عالج اجللوكوما بتو�ضيح الأمر لك.

ماذا يحدث �إذا مل �أخ�ضع للجراحة؟
تعتمد ن�صيحة �أخ�صائي عالج اجللوكوما لك على موازنة
بني املخاطر والفوائد ،ويف حال ن�صحك الأخ�صائي ب�إجراء
اجلراحة فهذا يعني �أن الفوائد املتوقعة تفوق خماطر
اجلراحة .ويف حال عدم �إجراء اجلراحة يف الوقت املنا�سب
ف�إن هناك احتما ًال لفقدان الب�صر بطريقة ال ميكن عك�سها
نتيجة ارتفاع �ضغط العني/تذبذبه وهو ما ي�ؤدي �إىل الإ�صابة
بالعمى .وعلى �أية حال ،ف�إن اتخاذ قرار مطلع يقع يف يد
املري�ض ،و�سيتواجد �أخ�صائي عالج اجللوكوما املتابع
حلالتك ليناق�ش خماوفك وتوقعاتك قبل متابعة العالج
واخل�ضوع للجراحة.

الدقة
لقد متت مراعات كل اخلطوات املمكنة جلمع معلومات
دقيقة وحم ّدثة� ،إال �أننا ال ن�ضمن �صحة واكتمال هذه
املعلومات .املعلومات الواردة يف هذا الكتيب تتوفر ك�إ�ضافة
لن�صيحة خرباء الرعاية ال�صحية من �أطباء م�ؤهلني �أو
غريهم من خرباء الرعاية ال�صحية ولي�س كبديل عنها،
حيث �أن �آراء اخلرباء الطبيني تتما�شى مع الظروف الفردية
لكل مري�ض .وال يتحمل د� .صهيب م�صطفي من م�ست�شفى
مورفيلدز دبي للعيون �أية م�س�ؤولية يف حال اعتمادكم ب�شكل
تام على املعلومات الواردة يف هذا الكتيب.

كيف ت�صل �إلينا
يقـع م�ست�شـفى مورفيلدز دبي للعيون يف بنـاية الرازي داخـل
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م�ست�شفى مورفيلدز دبي للعيون

،مدينة دبي الطبية
،1  منطقة،505054 ب.�ص
،3  الطابق، مبنى هـ،64 بناية الرازي
.م.ع. �أ، دبي
+971 4 429 7888 هاتف
www.moorfields.ae

:�ساعات العمل

، م�سا ًء6:00  �صباح ًا �إىل8:00 ،ال�سبت �إىل اخلمي�س
للمعلومات والن�صائح حول �أمرا�ض العيون وعالجها من قبل
.كادر خمت�ص وم�ؤهل

