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 تهیه و تنظیم :
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 انجام جراحی استرابیسمقبل و بعد از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

استرابیسم کودکان در صورتى که به موقع   

درمان نشود، کاهش دید یا آمبلیوپى)تنبلی 

 .چشم( را به همراه خواهد داشت

مهم ترین راه پیشگیرى از چنین عارضه اى 

چشم در طول دوره شیرخوارى و سنین  معاینه

قبل از مدرسه است. در غیر این صورت با 

پیشرفت بیمارى تنها جراحى است که مى تواند 

 را از خطر کاهش دید نجات دهدکودک 

با بستن چشم بهتر و تقویت آمبلیوپی را می توان 

 و با بهبود بینایی چشم ضعیف تر، درمان نمود.

گر آمبلیوپی در همان سالهاي نخست زندگی ا

تشخیص داده شود، درمان آن اغلب موفقیت آمیز 

خواهد بود ولی درصورتیكه درمان آن به تاخیر 

افتد، آمبلیوپی یا آفت دید وضعیتی دائمی پیدا 

 .خواهد کرد
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 : مراقبت های بعد از عمل چشمی استرابیسم

عمل جراحی استرابیسم روي عضالت اطراف کره 

چشم انجام می شود و در ظاهر بجز قرمزي چشمها 

 عالئمی ازعمل جراحی دیده نمی شود .

ري شدن وجود بعد از اغلب جراحی ها، نیازبه بست 

 ندارد.

به جز موارد نادر بعد از عمل پانسمان نیاز نمی باشد  

در ضمن حرکت بیمار بعد از عمل مثل راه رفتن و 

 است . بالمانع غیره

در ساعات اولیه بعد از عمل ممكن است قطراتی  

خونابه از چشم جاري شود که این موضوع باعث 

 نگرانی نمی باشد.

در تاریخ هاي تعیین شده جهت معاینه مراجعه  

کنید و در هر مراجعه داروي مصرفی خود را همراه 

 خود بیاورید.

 دقت کنید برچسب روي داروها کنده نشود. 

حتماً از پزشک  راطرز مصرف قطره هاي و پمادها 

 کنید. خودسئوال

سعی کنید قطره ها را در زمانهاي تعیین شده 

خواب نیاز به ریختن قطره مصرف کنید در فواصل 

نمی باشد ولی بهتر است این مساله را از پزشک خود 

 سئوال کنید .

                                                                    

 عالئم : 

 چشم ها ، دوبینی ، خستگی  ناهماهنگی حرکات

 چشم ، دید با یک چشم 
 

 

 

 

 

 جراحی استرابیسم

و در جریان هیچ نوع عمل جراحی، کره هیچ گاه 

چشم از محل خود خارج نمی شود. جراحی 

استرابیسم در واقع ایجاد برشی کوچک در بافت 

پوشاننده چشم است که به چشم پزشک امكان 

این بافت دسترسی  زیرین عضالت به تا دهد¬می

پیدا کند. اینكه کدام عضالت تحت عمل جراحی 

رخش چشم دارد. قرار گیرند بستگی به جهت چ

گاهی اوقات الزم است هر دو چشم تحت عمل 

  .جراحی قرار گیرد

جهت عمل جراحی استرابیسم در اطفال، بیهوشی 

ضرورت دارد ولی جراحی بزرگساالن با بی حسی 

 .موضعی نیز امكان پذیر است

 

 

 

 

 

      

             

 

 

 

 
 

     چشم( : انحرافاسترابیسم ) 

از شایع ترین مشكالت چشم به خصوص در  یكى

کودکان است که اگر در دوران کودکى درمان 

 منجر می شود. نشود، به اختالل دید دائمى

انحراف داخلى چشم که د:  استرابیسم دو نوع دار

نام دارد و انحراف خارجى که  "ایزوتروپى"

 .نامیده مى شود "اگزوتروپى"

 علل استرابیسم : 

عضله دور چشم ، فقدان عدم هماهنگی شش 

توانایی تمرکز یكسان در چشم ها از طریق مغز ، 

ضربه به سر ، علل مادرزادي ،تومورهاي مغزي و یا 

 ...، سكته مغزي ، MSچشم ، 

 

 


