
الليزك   إعتام عدسة العين   التجميل   طب العيون   الشبكية   القرنية   جلوكوما   َحَول األطفال

اخلدمات العالجية للج�شم الزجاجي وال�شبكية

ة بجراحة اجل�شم الزجاجي و�شبكية العني اإّن م�شت�شفى مورفيلدز دبي للعيون جمّهز مبجموعة �شاملة من الأدوات اخلا�شّ

نحن نقوم باإجراء اأحدث عمليات جراحة ال�شبكية والأكرثها تطّوراً مبا فيها جراحات اإزالة اجل�شم الزجاجي مبقطع عيار 25 من 

دون تقطيب ومبعّدل  قطع عايل الوترية اىل جانب كافة الغازات وال�شوائل والزيوت املتوّفرة للتعامل مع بوؤرة العني. كما نعالج 

اإ�شابات العني املعّقدة الناجمة عن داء ال�شّكري, ,اإنف�شال ال�شبكية والتحلل البقعي علمًا باأننا منتلك يف م�شت�شفى مورفيلدز دبي 

كافة التقنيات الطّبية واجلراحية والتي اأثبتت فعاليتها وجناعتها حول العامل.

امرا�ض العني ال�سكرية

اإن داء ال�شّكري من اكرث الأ�شباب ال�شائعة لفقدان الب�رص لدى الفئات العمرية العاملة يف العامل املتّطور وهذا الداء �شائع يف 

الإمارات العربية املتحدة. يخّلف ال�شّكري م�شاعفات �شّحية �شائكة ومتعددة ت�شتدعي انواعًا خمتلفة من العالج. وقد ت�شتلزم 

تلك احلالت اإخ�شاع ال�شبكية لأ�شّعة الليزر للحّد من منّو الأوعية الدموية او حقن داخل العني مبواد توقف الن�شح ) الت�رّصب( 

او اللجوء اىل اجلراحة لإزالة  الأن�شجة املخدو�شة او اإ�شالح اإنف�شال ال�شبكية, نحن, يف م�شت�شفى مورفيلدز دبي للعيون, نقوم 

بكافة الأجراءات املذكورة بكفاءة عالية.

اإنف�شال ال�شبكية

رغم ندرة حدوثها غري اأن تبعات اإنف�شال �شبكية العني قد تكون مدّمرة على امل�شاب. ويتوّقف العالج على مدى اإمتداد ونوع 

اإنف�شال ال�شبكية. قد يقت�رص الإجراء على العالج بالليزر, حقن فقاعة داخل العني, و�شع مّثبتات َحَول العني او اإزالة الهالم الزجاجي 

وتويّل اإعادة بناء دقيقة ل�شبكية العني. اإننا يف م�شت�شفى مورفيلدز دبي للعيون نتعامل بفّعالية ق�شوى وجناح كبري مع كل حالة من 

حالت اإنف�شال ال�شبكية.

التحّلل البقعي

نني 
ّ
التحّلل البقعي, ب�شكل عام, هو امل�شبب الأكرب والأكرث �شيوعًا لإعتالل الب�رص يف العامل الغربي. وغالبًا ما يطراأ على امل�ش

 لكننا قد ن�شادفه لدى م�شابني يف �شن اخلم�شني. لدينا يف مورفيلدز خدمات ت�شخي�شية �شاملة تقابلها و�شائل عالجية

متطورة ل�شبكية العني اىل اق�شى حد ممكن. هنالك لالأ�شف كثري من احلالت التي يتعذر عالجها يف حني اأن بع�شها ي�شتجيب 

رة يف
ّ
ب�شكل جـيد لأ�ّشعـة اللـيزر, احلقن داخـل العني اأو اأحيـانًا  للجـراحة علمًا باأن جميـع الو�شائـل العالجية الفّعالة متوفـ

 

م�شت�شفى مورفيلدز دبي للعيون

خدماتنا


