


 العالج بالحقن باإلبر
 لالعتالل البقعي

الناتج عن السكري
العين  المركزي من شبكية  الجزء  القرنية هي  اللطخة  أو  البقعة 
مشاهدة  الكتابة،  )القراءة،  الدقيقة  الرؤية  عن  المسؤولة  وهي 
وذمة  من  السكري  مرضى  يعاني  قد  الوجوه(،  وتذكر  التلفاز، 
األوعية  من  السائل  تسرب  بسبب  وذلك  )تورم(  البقعة  هذه  في 

الدموية مما يؤدي إلى غباش العيون.

في  الرؤية  يحسن  قد  العين  في  المضادة  العالجات  حقن  إن 
الدموية  األوعية  نمو  إيقاف  على  يعمل  فالدواء  الحاالت  بعض 

الغير طبيعية وبالتالي إيقاف التورم.

شهر. كل  واحدة  حقنة  تؤخذ  حقن  ثالث  من  جرعة  بأخذ  ينصح 
يتم إجراء العملية في بيئة نظيفة ومع التعقيم.

لتخدير  الموضعي  المخدر  من  قطرات  وتضاف  العين  تنظف 
تسبب  ال  ولكنها  الحقنة  أخذ  خالل  بالضغط  تشعر  قد  العين، 
تسحب  ثم  واحدة  دقيقة  من  أقل  الحقنة  أخذ  يستغرق  األلم. 

اإلبرة ببطء.

شبكية مع وذمة في البقعة

شبكية سليمة



بعد العملية قد تشعر بكدمة في العين وقد يظهر ذلك في 
بياض العين، هذه ليست مشكلة خطيرة وقد تحدث عندما 

تحتك األوعية الدموية الخارجية للعين باإلبرة.

تختفي هذه الكدمات تدريجيًا خالل أسابيع قليلة ولكن إذا 
أصبحت العين شديدة الحمار أو شعرت بأي ألم بعد العملية 

بأيام أو أسابيع فيجب االتصال بالمستشفى.

الخطورة في الحقن تكمن في النزيف وااللتهاب ولكن نسبة 
ذلك هي واحد في األلف.

العناية ما بعد العملية
 بعد الحقن قد ُتغطى العين وقد تترك بدون تغطية. إذا تمت 

التغطية فمن الممكن نزع الغطاء عند الوصول إلى المنزل.

 سوف نقوم بإعطائك مرهم كلورامفينيكول لتستعمله 3 
مرات في اليوم ولمدة 5 أيام.

 إذا شعرت بعدم ارتياح في العين فممكن أخذ 2 حبة 
بابرسيتامول أو أية مسكن آالم.

 ال تعرض العين للماء لمدة أسبوع بعد العملية.

 ممكن ممارسة حياتك اليومية في اليوم التالي للعملية.

 عند خروجك من المستشفى سوف نعطيك موعد للمراجعة 
بعد شهر. 



مستشفى مورفيلدز دبي للعيون 
 مديـنـة دبـي الطبـيـة،

 ص.ب 505054، منطقـة 1،
  بنـايـة الــرازي 64، مبنى هـ، الطابـق 3، 

دبي، أ.ع.م.
هاتف 7888 429 4 971+  

moorfields.ae

 ساعات العمل:
 السبت إلى الخميس، 8.30 صباحًا إلى 5.30 مساًء،

للمعلومات والنصائح حول أمراض العيون وعالجها من قبل 
كادر مختص ومؤهل.  

مورفيلدز دبي 

مستشفى كينغز كوليدج -  دبي هيلز
دبي هيلز، شارع الخيل، مخرج المرابع شرق

هاتف: 
مفتوحة على مدار الساعة طوال أيام األسبوع

+9714 247 7777


