


1. ما هو تأثير البوتولينوم توكسين )البوتوكس(؟ 

التي  العضلة  في  )البوتوكس(شلاًل  توكسين  البوتولينوم  يسبب 
يحقن فيها. 

2. منذ متى يستخدم؟ 
يستخدم للعالج لدى مستشفى مورفيلدز منذ عام 1982. 

3. هل سيؤثر استعماله على صحتي عمومًا؟ 
وبشكل  الصحة.  على  مخاطر  أية  توجد  وال  تمامًا  آمن  العالج 
الغذائي  التسمم  حدوث  من  خطر  يوجد  ال  أنه  نؤكد  خاص، 
استخدام  في  خطر  يوجد  ال  كما  التسمم،  أنواع  من  غيره   أو 
بعض  أن  إال  والمرضعات،  الحوامل  السيدات  على  العالج 
في  الحق  وقت  إلى  العالج  تأجيل  تفضلن   المريضات 

تلك الحالة. 

4. من سأقابل عند الحضور إلى العيادة؟ 
الذي  الطبيب  ثم  ومن  النظر  فاحص  أواًل  بفحصك  سيقوم 
سيناقش معك الخيارات العالجية المتاحة. إذا كنت تحتاج للعالج 
وتوقيع  قراءة  منك  فسيطلب  األمر،  في  قدمًا  المضّي  وتود 
نموذج الموافقة. يتم عادة عالج المرضى في نفس اليوم، ويمكن 

أن تتوقع البقاء في العيادة لفترة تصل إلى 3 ساعات. 

5. ما هي إجراءات العالج؟ 
وهي  العين،  لتخدير  موضعي  تخدير  قطرات  إعطاؤك  سيتم 
العين ولكن يجب  التخلص من األلم في سطح  فعالة جدًا في 
أن تالحظ أنك ستشعر ببعض االنزعاج عند الحقن )خاصة إن كانت 
هناك أنسجة مصابة حول العضلة بسبب عملية سابقة(. بعدها 
األخرى  الجهة  من  ترتبط  بجبهتك،  األسالك  بعض  توصيل  سيتم 
بمضخم صوت وسماعة مما يسمح بالحقن الدقيق في العضلة 
خالل  ذلك  ستسمع  فيها.  الكهربائي  النشاط  متابعة  خالل  من 
 الحقن عبر السماعة. وفي بعض األحيان قد نقوم بحقن أكثر من 

عضلة واحدة.



6. ماذا يحدث بعد الحقن؟ 

ستسأل إن كنت تفضل وضع قطعة قماش على العين أو ارتداء 
من  بد  ال  ولهذا  القطرات  بعد  مخدرة  العين  ستكون  نظاراتك. 
حمايتها لمدة ساعتين بعد الحقن لكي ال يدخل إليها شيء دون 
معرفتك. قد تشعر بألم في العين بعد الحقن، وإن لم يزل هذا 
تتناوله عادة عند الشعور  الشعور بعد ساعة، فتناول أي مسكن 

بالصداع. 

7. متى يتوقع أن أالحظ أثر العالج؟ 

عادة يمكن للمريض مالحظة أثر العالج بعد يومين من الحقن.

8. كم من الوقت يدوم تأثير العالج؟ 
وربما  ألسابيع  يدوم  عادة  ولكنه  الحالة  حسب  الوقت  يتباين 
اتجاه  في  مؤقتًا  تغيرًا  تالحظ  قد  بداية  ينقضي.  أن  قبل  أشهر 
انتهاء  مع  العيون  في  تدريجية  استقامة  ثم  ومن   الحول 

مفعول الحقنة. 

9. ما هي اآلثار الجانبية المحتملة 

 تغير مؤقت في اتجاه الحول .

 الرؤية المزدوجة لفترة مؤقتة. يجب أن ال تقود مركبة إذا   
األمر  تناقش  أن  للغاية  المهم  ومن  المزدوجة،  الرؤية  من  عانيت 

مع طبيبك قبل العالج إذا كان األمر يشكل أهمية كبيرة لك.

 ارتخاء مؤقت في الجفن من جهة الحقن، ويختفي ذلك عادة 
بعد بضع أسابيع.

 كدمة خفيفة على سطح العين.

وتزول كل تلك اآلثار دون عالج. 

10. متى يجب أن أعود إلى العيادة ؟ 

تأثير  يكن  لم  حال  في  الحقن.  من  أسبوعين  أو  أسبوع   بعد 
العملية  تكرار  عليك  نعرض  قد  فإننا  كافيًا،  األولى   الحقنة 

في تلك الزيارة. 

وإجراءاتها،  العملية  هذه  عن  استفسارات  أي  لديك  كانت  إذا 
نرجو أن تطلب من الطبيب المعالج توضيحها قبل توقيع نموذج 

الموافقة. 



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


