
 ت�ضّيق قناة كي�س الدمع

)اإن�ضداد القناة الدمعية(



الوقائع

الزاوية  يف  �ضغريين  ثقبني  من  الدمعية  الأقنية  تنطلق   •

الداخلية للعينني ثّم تن�ضّم اإىل الكي�س الدمعي لتبلغ بعده 

القناة الأنفية الدمعية. 

ال�ضعة وهذا ما يجعلنا نبكي.  الدمعية قليلة  القنوات  اإّن   •

كما اأّنها ت�ضيق مع التقّدم يف ال�ضّن

ة لدى الإ�ضابة باإلتهاب اجليوب الأنفية .    خا�ضّ  •

يوؤّدي ان�ضداد الأقنية الدمعية اإىل تدّمع العينني.  •

اإّن اإدخال ُقَنّية )اأنبوب( كليلة )غري حاّدة( اإىل اجلهاز   •

الدمعي من �ضاأنه حتديد موقع الإن�ضداد.

يف بع�س احلالت يتّم اللجوء الت�ضوير ال�ضعاعي اخلا�س.  •

الكي�س الدمعي

القناة املوؤّدية اإىل الأنف



اأ�ضئلة واأجوبة

ماذا يعني »دي �ضي اآر« ؟

اإىل  الدمعي  الت�ضريف  اإع��ادة  اإىل  يهدف  جراحي  اإج��راء 

الدمعية.  القناة  باإن�ضداد  املت�ضلة  الأعرا�س  واإزالة  طبيعته 

يتّم خالل هذه العملية اجلراحية فتح ممّر جديد عرب عظم 

الأنف لو�ضل الكي�س الدمعي بالأنف.

اأّي خمّدر ت�ضتدعي العملية؟  

ميكن اإجراء العملية بالت�ضكني بوا�ضطة التخدير املو�ضعي اأو 

بالتخدير العام.

للتخدير  خا�ضعًا  كنت  واإن  ال�ضاعة  حوايل  العملية  ت�ضتغرق 

املو�ضعي �ضوف ت�ضعر بال�ضجيج من حولك لكن اأقّل من لدى 

طبيب الأ�ضنان. 

اجل��راح��ي  الإج����راء  ه��ذا  م��ن  خمتلفة  اأن����واع  هنالك   ه��ل 

)دي �ضي اآر( ؟

نعم, قد يتّم اإجراء العملية من اخلارج باإحداث �ضٍق �ضغري 

على جانب الأنف. يلتئم هذا اجلرح يف وقت ق�ضري وي�ضبح 

غري مرئي لدى معظم النا�س وقد يخّلف لدى البع�س ندبة 

�ضغرية على جانب الأنف. كما ميكن اإمتام العملية من داخل 

الأنف بوا�ضطة املنظار.

جتدر الإ�ضارة اإىل اأّن ن�ضبة جناح اجلراحة اخلارجية بلغت 

90-95% مقارنة بجراحة املنظار التي ل تتجاوز %80-75.

يتّم اإقحام اأنابيب بال�ضتيكية �ضغرية  داخل املمّرات الدمعية 

ل تكون مرئية اإّل يف زاوية العني.



ماذا يحدث بعد اجلراحة ؟

�ضوف تنتظر يف امل�ضت�ضفى اإىل اأن يزول مفعول املخّدر كما 

 
ٍ
يوم من  اأكرث  ي�ضتغرق  ل  املماثلة  العمليات  كافة  اإج��راء  اإن 

واحٍد.

بعد  تتوقف  لكّنها  اأنفك  من  دم  قطرات  بع�س  تر�ضح  قد 

امل�ضّكنة  العقاقري  تناول  ال�ضروري عادة  �ضاعات. من  ب�ضع 

ُبَعيد اإجراء العملية. فاإن احتجت اإليها نن�ضحك بالبنادول 

500مغ. اإمتنع عن تناول الأ�ضبريين.

ما الذي ينبغي اأن اأمتنع عنه بعد اجلراحة ؟

�ضاعة.  24 م��دة  ال�ضاخن  وال�����ض��راب  الطعام  ع��ن   اإمتنع 

جتّنب التمّخط خالل ع�ضرة اأّيام.

ماذا بعد الغرز والأنابيب ؟

تتّم اإزالة الغرز عادة بعد خم�ضة اإىل �ضبعة اأّيام. كما ُتزال 

الأنابيب بعد ب�ضعة اأ�ضابيع ترتاوح عادة بني 4 و 12 اأ�ضبوعًا.

ندوبات جلدية باهتة بعد ثالثة �ضهور من اإجراء اجلراحة اخلارجية



اأية اأدوية ينبغي جتّنبها ؟

اجلراحة.  قبل  اأ�ضبوعني  فرتة  الأ�ضربين  تناول  عن  اإمتنع 

عليك  ال���دم  لتخرث  م�����ض��اٍد  ع��ق��ار  اّي  ت��ت��ن��اول  كنت  واإن 

باإ�ضت�ضارة الطبيب اأّوًل.

متى تبداأ الأعرا�س بالزوال ؟

بعد  اأ�ضابيع  ب�ضعة  عينيك  بتدّمع  ت�ضعر  اأن  الطبيعي  من 

وجزئيًا  بالعني  املحيطة  الأن�ضجة  ت��وّرم  بفعل  اجل��راح��ة 

ب�ضبب وجود الأنابيب.

ما هي الآثار اجلانبية للجراحة ؟

الع�ضرة  خالل  متقطعة  ب�ضفة  الأنف  يف  نزيف  يحدث  قد 

اّيام الأوىل التي تلي اجلراحة علمًا باأّن احتمال حدوث ذلك 

ل يتجاوز حالَة من كّل خم�ضني حالة. ففي معظم احلالت 

 يتوقف نزيف الأنف خالل دقائق معدودة واإن ا�ضتمّر, عليك 

الإت�ضال بامل�ضت�ضفى.

لكّنه ممكٌن.  نادر احلدوث  العني خالل اجلراحة  تلّوث  اإّن 

واأحيانًا  بقطرات  ن��زّودك  �ضوف  امل�ضت�ضفى  مغادرتك  قبل 

باأقرا�س حتتوي على م�ضاٍد حيوي.

ُمَعّد لتزويد املري�س مبعلومات عامة فقط.  اإّن هذا الكَتيب 

عليك  ة  اخلا�ضّ حالتك  عن  املزيد  مبعرفة  ترغب  كنت  اإن 

باإ�ضت�ضارة الطبيب املخت�ّس.



25° 14'02.0"N , 055° 19'07.9"E اإلحداثيات:

20th ST.

26th ST.
سليمان حبيب

64

19th ST.

71
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م�ضت�ضفى مورفيلدز دبي للعيون 

 مدينة دبي الطبية, 

 �س.ب 505054, منطقة 1,

 بناية الرازي 64, مبنى ه�, الطابق 3,

دبي , اأ.ع.م.

هاتف 7888 429 4 971+

www.moorfields.ae

ت�صل �إلينا كيف

يق�ع م�ضت�ض�فى مورفيلدز دبي للعيون يف بن�اية الرازي داخ�ل 

مدي�نة دب�ي الط�بي�ة, مق�اب�ل ب��رج اخل�ل�ي�ج.

�ضاعات العمل:

ال�ضبت اإىل اخلمي�س, 8:00 �ضباحًا اإىل 6:00 م�ضاًء,

للمعلومات والن�ضائح حول اأمرا�س العيون وعالجها من قبل 

كادر خمت�س وموؤهل.   


