ت�ض ّيق قناة كي�س الدمع
(�إن�سداد القناة الدمعية)

الوقائع
• تنطلق الأقنية الدمعية من ثقبني �صغريين يف الزاوية
تن�ضم �إىل الكي�س الدمعي لتبلغ بعده
الداخلية للعينني ّثم ّ
القناة الأنفية الدمعية.
• �إنّ القنوات الدمعية قليلة ال�سعة وهذا ما يجعلنا نبكي.
كما �أ ّنها ت�ضيق مع التق ّدم يف ال�سنّ
خا�صة لدى الإ�صابة ب�إلتهاب اجليوب الأنفية .
• ّ
• ي�ؤ ّدي ان�سداد الأقنية الدمعية �إىل تد ّمع العينني.
• �إنّ �إدخال ُق َن ّية (�أنبوب) كليلة (غري حا ّدة) �إىل اجلهاز
الدمعي من �ش�أنه حتديد موقع الإن�سداد.
يتم اللجوء الت�صوير ال�شعاعي اخلا�ص.
• يف بع�ض احلاالت ّ

الكي�س الدمعي
القناة امل�ؤ ّدية �إىل الأنف

�أ�سئلة و�أجوبة
ماذا يعني «دي �سي �آر» ؟
�إج��راء جراحي يهدف �إىل �إع��ادة الت�صريف الدمعي �إىل
طبيعته و�إزالة الأعرا�ض املت�صلة ب�إن�سداد القناة الدمعية.
يتم خالل هذه العملية اجلراحية فتح مم ّر جديد عرب عظم
ّ
الأنف لو�صل الكي�س الدمعي بالأنف.
� ّأي خم ّدر ت�ستدعي العملية؟
ميكن �إجراء العملية بالت�سكني بوا�سطة التخدير املو�ضعي �أو
بالتخدير العام.
ت�ستغرق العملية حوايل ال�ساعة و�إن كنت خا�ضع ًا للتخدير
املو�ضعي �سوف ت�شعر بال�ضجيج من حولك لكن �أق ّل من لدى
طبيب الأ�سنان.
ه��ل هنالك �أن� ��واع خمتلفة م��ن ه��ذا الإج� ��راء اجل��راح��ي
(دي �سي �آر) ؟
�شق �صغري
يتم �إجراء العملية من اخلارج ب�إحداث ٍ
نعم ,قد ّ
على جانب الأنف .يلتئم هذا اجلرح يف وقت ق�صري وي�صبح
غري مرئي لدى معظم النا�س وقد يخ ّلف لدى البع�ض ندبة
�صغرية على جانب الأنف .كما ميكن �إمتام العملية من داخل
الأنف بوا�سطة املنظار.
جتدر الإ�شارة �إىل �أنّ ن�سبة جناح اجلراحة اخلارجية بلغت
 %95-90مقارنة بجراحة املنظار التي ال تتجاوز .%80-75
يتم �إقحام �أنابيب بال�ستيكية �صغرية داخل املم ّرات الدمعية
ّ
ّ
ال تكون مرئية �إال يف زاوية العني.

ماذا يحدث بعد اجلراحة ؟
�سوف تنتظر يف امل�ست�شفى �إىل �أن يزول مفعول املخ ّدر كما
يوم
�إن �إج��راء كافة العمليات املماثلة ال ي�ستغرق �أكرث من ٍ
واحد.
ٍ
قد تر�شح بع�ض قطرات دم من �أنفك لك ّنها تتوقف بعد
ب�ضع �ساعات .من ال�ضروري عادة تناول العقاقري امل�س ّكنة
ُب َعيد �إجراء العملية .ف�إن احتجت �إليها نن�صحك بالبنادول
500مغ� .إمتنع عن تناول الأ�سبريين.
ما الذي ينبغي �أن �أمتنع عنه بعد اجلراحة ؟
�إمتنع ع��ن الطعام وال���ش��راب ال�ساخن م��دة � 24ساعة.
جت ّنب ّ
التمخط خالل ع�شرة �أ ّيام.
ماذا بعد الغرز والأنابيب ؟
تتم �إزالة الغرز عادة بعد خم�سة �إىل �سبعة �أ ّيام .كما ُتزال
ّ
الأنابيب بعد ب�ضعة �أ�سابيع ترتاوح عادة بني  4و � 12أ�سبوعاً.

ندوبات جلدية باهتة بعد ثالثة �شهور من �إجراء اجلراحة اخلارجية

�أية �أدوية ينبغي جت ّنبها ؟
�إمتنع عن تناول الأ�سربين فرتة �أ�سبوعني قبل اجلراحة.
�اد لتخرث ال ��دم عليك
اي ع�ق��ار م���ض� ٍ
و�إن كنت ت�ت�ن��اول ّ
ب�إ�ست�شارة الطبيب �أ ّوالً.
متى تبد�أ الأعرا�ض بالزوال ؟
من الطبيعي �أن ت�شعر بتد ّمع عينيك ب�ضعة �أ�سابيع بعد
اجل��راح��ة بفعل ت��و ّرم الأن�سجة املحيطة بالعني وجزئي ًا
ب�سبب وجود الأنابيب.
ما هي الآثار اجلانبية للجراحة ؟
قد يحدث نزيف يف الأنف ب�صفة متقطعة خالل الع�شرة
ا ّيام الأوىل التي تلي اجلراحة علم ًا ب�أنّ احتمال حدوث ذلك
ال يتجاوز حال َة من ك ّل خم�سني حالة .ففي معظم احلاالت
يتوقف نزيف الأنف خالل دقائق معدودة و�إن ا�ستم ّر ,عليك
الإت�صال بامل�ست�شفى.
�إنّ تل ّوث العني خالل اجلراحة نادر احلدوث لك ّنه ممكنٌ .
قبل مغادرتك امل�ست�شفى �سوف ن��ز ّودك بقطرات و�أحيان ًا
م�ضاد حيوي.
ب�أقرا�ص حتتوي على
ٍ
�إنّ هذا الكتَيب ُم َع ّد لتزويد املري�ض مبعلومات عامة فقط.
اخلا�صة عليك
�إن كنت ترغب مبعرفة املزيد عن حالتك
ّ
املخت�ص.
ب�إ�ست�شارة الطبيب
ّ

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

