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 ز انجام جراحی استرابیسمقبل و بعد ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

استزاثیسن کَدکبى در طَرتى کِ ثِ هَقع   

درهبى ًشَد، کبّش دیذ یب آهجلیَپى)تٌجلی 

 .چشن( را ثِ ّوزاُ خَاّذ داشت

هْن تزیي راُ پیشگیزى اس چٌیي عبرضِ اى 

ٌِ چشن در طَل دٍرُ شیزخَارى ٍ سٌیي هعبی

قجل اس هذرسِ است. در غیز ایي طَرت ثب 

پیشزفت ثیوبرى تٌْب جزاحى است کِ هى تَاًذ 

 را اس خطز کبّش دیذ ًجبت دّذکَدک 

ى ثب ثستي چشن ثْتز ٍ تقَیت آهجلیَپی را هی تَا

 ٍ ثب ثْجَد ثیٌبیی چشن ضعیف تز، درهبى ًوَد.

گز آهجلیَپی در ّوبى سبلْبي ًخست سًذگی ا

تشخیض دادُ شَد، درهبى آى اغلت هَفقیت آهیش 

خَاّذ ثَد ٍلی درطَرتیكِ درهبى آى ثِ تبخیز 

افتذ، آهجلیَپی یب آفت دیذ ٍضعیتی دائوی پیذا 

 .خَاّذ کزد
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 : مراقبت های بعد از عمل چشمی استرابیسم

عول جزاحی استزاثیسن رٍي عضالت اطزاف کزُ 

چشن اًجبم هی شَد ٍ در ظبّز ثجش قزهشي چشوْب 

 عالئوی اسعول جزاحی دیذُ ًوی شَد .

ستزي شذى ٍجَد ثعذ اس اغلت جزاحی ّب، ًیبسثِ ث 

 ًذارد.

ثِ جش هَارد ًبدر ثعذ اس عول پبًسوبى ًیبس ًوی ثبشذ  

در ضوي حزکت ثیوبر ثعذ اس عول هثل راُ رفتي ٍ 

 است . ثالهبًع غیزُ

در سبعبت اٍلیِ ثعذ اس عول هوكي است قطزاتی  

خًَبثِ اس چشن جبري شَد کِ ایي هَضَع ثبعث 

 ًگزاًی ًوی ثبشذ.

در تبریخ ّبي تعییي شذُ جْت هعبیٌِ هزاجعِ  

کٌیذ ٍ در ّز هزاجعِ دارٍي هظزفی خَد را ّوزاُ 

 خَد ثیبٍریذ.

 دقت کٌیذ ثزچست رٍي دارٍّب کٌذُ ًشَد. 

حتوبً اس پششک  راطزس هظزف قطزُ ّبي ٍ پوبدّب 

 کٌیذ. خَدسئَال

سعی کٌیذ قطزُ ّب را در سهبًْبي تعییي شذُ 

خَاة ًیبس ثِ ریختي قطزُ هظزف کٌیذ در فَاطل 

ًوی ثبشذ ٍلی ثْتز است ایي هسبلِ را اس پششک خَد 

 سئَال کٌیذ .

                                                                    

 عالئن : 

 چشن ّب ، دٍثیٌی ، خستگی  ًبّوبٌّگی حزکبت

 چشن ، دیذ ثب یک چشن 
 

 

 

 

 

 جراحی استرابیسم

ٍ در جزیبى ّیچ ًَع عول جزاحی، کزُ ّیچ گبُ 

چشن اس هحل خَد خبرج ًوی شَد. جزاحی 

استزاثیسن در ٍاقع ایجبد ثزشی کَچک در ثبفت 

پَشبًٌذُ چشن است کِ ثِ چشن پششک اهكبى 

ایي ثبفت دستزسی  سیزیي عضالت ثِ تب دّذ¬هی

پیذا کٌذ. ایٌكِ کذام عضالت تحت عول جزاحی 

زخش چشن دارد. قزار گیزًذ ثستگی ثِ جْت چ

گبّی اٍقبت السم است ّز دٍ چشن تحت عول 

  .جزاحی قزار گیزد

جْت عول جزاحی استزاثیسن در اطفبل، ثیَْشی 

ضزٍرت دارد ٍلی جزاحی ثشرگسبالى ثب ثی حسی 

 .هَضعی ًیش اهكبى پذیز است

 

 

 

 

 

      

             
 

 

 

 
 

     چشم( : انحرافاسترابیسم ) 

اس شبیع تزیي هشكالت چشن ثِ خظَص در  یكى

کَدکبى است کِ اگز در دٍراى کَدکى درهبى 

 هٌجز هی شَد. ًشَد، ثِ اختالل دیذ دائوى

اًحزاف داخلى چشن کِ د:  استزاثیسن دٍ ًَع دار

ًبم دارد ٍ اًحزاف خبرجى کِ  "ایشٍتزٍپى"

 .ًبهیذُ هى شَد "اگشٍتزٍپى"

 علل استزاثیسن : 

عضلِ دٍر چشن ، فقذاى عذم ّوبٌّگی شش 

تَاًبیی توزکش یكسبى در چشن ّب اس طزیق هغش ، 

ضزثِ ثِ سز ، علل هبدرسادي ،تَهَرّبي هغشي ٍ یب 

 ...، سكتِ هغشي ، MSچشن ، 

 

 


