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  بيمارستان متيني

  چشمبخش   :تهيه كننده مطلب  55342020  :شماره تماس واحد

             ) :لوچي چشم( استرابيسم 

درمان نشود، به يكى از شايع ترين مشكالت چشم به خصوص در كودكان است كه اگر در دوران كودكى 
  .منجر مي شود اختالل ديد دائمى

نــام دارد و انحــراف خــارجى كــه  "ايزوتروپــى"انحــراف داخلــى چشــم كــه :  داسترابيســم دو نــوع دار
  .ناميده مى شود "اگزوتروپى"

  : مراقبت هاي بعد از عمل چشمي استرابيسم

ظاهر بجـز قرمـزي چشـمها    عمل جراحي استرابيسم روي عضالت اطراف كره چشم انجام مي شود و در 
  .بعد از اغلـب جراحـي هـا، نيازبـه بسـتري شـدن وجـود نـدارد         .عالئمي ازعمل جراحي ديده نمي شود 

به جز موارد نادر بعد از عمل پانسمان نياز نمي باشد در ضمن حركت بيمار بعد از عمل مثل راه رفتن و  
  .غيره بال مانع است 

ت قطراتي خونابه از چشـم جـاري شـود كـه ايـن موضـوع باعـث        در ساعات اوليه بعد از عمل ممكن اس 
در تاريخ هاي تعيين شده جهت معاينه مراجعه كنيد و در هر مراجعه داروي مصـرفي   .نگراني نمي باشد

  .خود را همراه خود بياوريد

حتمـاً از پزشـك خـود     راطرز مصرف قطره هاي و پمادهـا   .دقت كنيد برچسب روي داروها كنده نشود 
سعي كنيد قطره ها را در زمانهاي تعيين شده مصرف كنيد در فواصل خواب نياز به ريختن  .ال كنيدسئو

  .قطره نمي باشد ولي بهتر است اين مساله را از پزشك خود سئوال كنيد 

را بـه  ) تنبلـي چشـم  (استرابيسم كودكان در صورتى كه به موقع درمان نشود، كاهش ديـد يـا آمبليـوپى   
  .همراه خواهد داشت

از چنين عارضه اى معاينـه چشـم در طـول دوره شـيرخوارى و سـنين قبـل از        پيشگيرىمهم ترين راه 
ز خطـر  را اكـودك  در غير اين صورت با پيشرفت بيمارى تنها جراحى است كه مـى توانـد   . مدرسه است

  .كاهش ديد نجات دهد

  .چشم بهتر و تقويت و با بهبود بينايي چشم ضعيف تر، درمان نمود بستنآمبليوپي را مي توان با 

گر آمبليوپي در همان سالهاي نخست زندگي تشخيص داده شود، درمان آن اغلب موفقيت آميز خواهـد  ا
  .ديد وضعيتي دائمي پيدا خواهد كرد بود ولي درصورتيكه درمان آن به تاخير افتد، آمبليوپي يا آفت


