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 اجتثاث محتويات الحجاج

 أسئلة وأجوبة

 

 فيرتي ديفيدالسيد الدكتور: 

 استشاري جراحة العيون
 

 

 ؟ اجتثاث محتويات الحجاجهو  ما 

،ُواألنسجةُ ُالعينُلمقلةُ ُالجراحيةُ ُاإلزالةُ ُإلى ذلك ُيشيرُُ ُُعلىَُيعتمدُُُالمدى)ُالجفونُ ُْضمينيتُاهذوُالمحيطة  ُ،(المرض 

 .لعينُ اُحولُالدهنيُنسيجالوُعاب واألُوالعضالت،

 

 ؟ اجتثاث محتويات الحجاجدواعي ما 

،ُحولُاإلنسجةُأَوُبلجفونَُبُخبيثُورم الستئابل عبدةيُهو.ُالعينُ ُإزالةُ ُإلىُؤّديتُ،كبرىُجراحةُُ اإلجتثبث وُُالعين 

 .ويةالدمُ ُاألوعيةُطريقُعنُشبملُإنتشبرُأَو/ُوُالمحليُ ُاإلمتدادُ ُلَمْنعُلذلك

ُبأملُ ُسليمةُالعينُمقلةُُتْتَركُُُفيهبُالتيُاألخرى،ُالخيبراتُُكلُُّكبرىُهوُأنالُالجراحةُ ُهذهُمثلإلىُُللجوءُالسب َُُإنُّ

،بلبُحت فب اإل ُجراحة فإنُاإلجتثبث , هكذاو.ُالحيبةتهددُُالذيُيمكنُأنُُ،ببلكبملُالورمُ ُإزالةُتؤديُإلىُالُرؤية 

نُُْاألخرىُاألشكبلَُُاذاُكبنتُيناحبهب  .الخبيثةُورمُ الُتضمنُالتخلصُالكبملُمنُاألُالجراحةُ ُم 

 

 البديلة؟ الخياراتهي  ما

الني،الُورمال مثل)ُورميكونُالُالحبالتَُبْعضُفي ُسطحعلىُُأَوُ،ُفقطُمحدوداُببلجفونُ (ُدهني ُالُخليةُ الُسرطبنُأَوُم 

،ُهذهُفي.ُالعينُ  الحقيقةَُيُكوُنُُوفيُة،يمحدودأكثرُُجراحيةُالُيؤخذُفيُاإلعتببرُإجراءُلمبذاُقدُيسألُسبئلُالحبالت 

 .الضعفبءُ ُأَوُالمسنينُ ُاألفرادُ ُفيُأَوُجداً،ُمحليُالخبيثُورمالُاذاُكبنُمعقولُهذاُالْخيبَر

.ُحولُالورمُالخبيثُسليمُ الُالنسيجُ ُمنُهبمش الخبيثةُيج ُازالةُُخاليبالُُكلُّنضمنُالتخلصُمنُُلكيُحبل،ُأيةُعلى

،ُالغّدةُ ُمثل)ُالعينُ ُحولُاألخرىُالحيويةُ ُالتراكي ُ ُإزالةُتضّمنُُيَُقدُُْهذه ُُعلىُالسطحُأَوُالدمعية  ُوبدونُ،(العينُ ُأبيض 

،ُهذهُمثل يؤثرعلىُاحةُُالمحدودةاستئابلُالورمُ كبنُإذاُالسب ،ُلهذا.ُالرؤيةُ َُتستطيعُُُالُبنفسهبُالعينُالتراكي  

 .أفضلَُُقدُيكونُخيبراُاجتثبثُمحتويبتُالحجبجفإنُُ،نفسهبالعينُ

َُُمعُببلكبملُدائمبًُُُتنبقشُُيج ُأنُُالاعبةُ ُالقضبيبُهذهُُكلُّ ُبن رَُتأْخذُُُيج ُأنُاآلراءُوُكلُُّ،هوعبئلتُ ُالمريض 

المتخااينُفيُُاآلخرينُ ُاألطببءُ ُمعُأيضبًُُُتنبقشُُُالاعبةُ ُالسريريةُ ُالسينبريوهبتُهذهُذلك،ُعلىُعالوة.ُاإلعتببر
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ُإْست ْثنبءتسبعدُعلىُُاألخرىُالشبملةُفحوابتوالُاإلختببرات.ُاألخرىُالمحتملةُبتالمعبلجُُكلُُّإلعت ببرُعلوُاألورام

ُانتشبر النيُالورمُمثل)ُاألورامُ ُفعندُالتعبملُمعُبعض.ُآخرُمكبنُالىُالمرض  ُالُعَقدُيج ُالتحققُمنُسالمةُ،(الم 

ُقبلُيج ُأنُتزالُاللمفبويةُ ُالُعَقدُهذهُإنتشبَر،ُلهذاُدليلُهنبكُإذا.ُاللمفبوي ُُاإلنتشبرُ ُإلْست ْثنبءُالرقبةُ ُفيُاللمفبويةُ 

 .اجتثبثُمحتويبتُالحجبجعمليةُ

ُ

ِكنُ  ذلك عدا ما َمن    الجراحِة؟ هذه حول معه أَتكلّمَ  أَن   ُيم 

ُت نببممرضُبأحدُتابليمكنُاالُ،إلىُذلكُببإلضبفة.ُإستفسبراتُأيُُّلُمَنبَقَشةُدائمبًُُمتوفرُُُاالستشبريُالخبصُبك 

لُالمرضىُُيسبعدواُأَنُُْاالئيُيمكنُوالمجّرببتُ ُالمبهراتُ   .الجراحةُ ُهذهلُالنفسيةُ ُاآلثبرُلَتَحمُّ

 

 ؟ الجراحة كيف تتم هذه

نُأوالًُُالمرضىُُكلُّيتمُتقييمُ ُشرحَُُسيَُُالجّراح.ُالجراحةُ ُقبلُالتقييمُ ُقسمُ ُفيُرُ يخدُّتالطبي ُوُالممرضينُطبقمُ ُق بلُم 

ْنكَُيْطل ُُسوُأخرى،ُمرةًُُوالمنبفعَُُاألخطبرَُ .ُقبلُبلموافقةَُبَُتْوقيعالُم   الجراحة 

ُالعين،ُمقلة.ُالعبمُ ُالتخديرُ ُتحتُسبعبتُ ُثالثُإلىُسبعتينُبينمببينُُأْخذُُتَُُاجتثبثُمحتويبتُالحجبجعمليةُُ

،منُُوجزءُالعيَن،ُُيحيطُُُالذيُالدهنيُنسيجالوُعضالتوال ُجلدُُُمنُالكفبيةُفيهُبمبُعبدةَُيْبقى.َُزالتُجميعبًُُالجفون 

توافُمسكنبتُ.ُإسبوعُلمّدةُالمحجرُعلىُقوّيةُضمبدة توضعوُسوية،ُُتخّيطَُُلكيُالمتبقيةُ ُللجفونُ ُللَسمبحُجفنُ ال

هب ُعلىُقبدرونُالمرضىُوأكثرُ،ُالجراحةُبعدُمبببنت بمُُاأللم ُفيُالمراجعةُ ُانُتتمُعلىُالتبليُاليومُالبيتُإلىُذ 

 .منُالجلدُ ُالسطحيةُ ُالخيوطوُالضمبدةُإلزالةُإسبوعَُبْعدَُُالعيبدةُ 

ُ

 الجراحِة؟ وأخطار الجانبية اآلثار ما

ُالمشبكلَُُُتتضّمنُُ.ُالمكروبيةُعدوىالو ورموالتُنزفاأللمُوالُجبنبيةال األخطبرَُتتضّمنُُُاألولى،ُالقليلةُاألسببيعُفي

نُُْالكثيرُفي.ُبألنفيةجيوبمعُالُنواسيروُالمحجرُبطبنةُ ُضمورُوُالمحجرُتهيجُالمدىُالطويلة ،ُم  ُيزالُالحبالت 

،أالرُوقمةُ ُاألعلىُالجفنُ ُبينُالجلدُ ُفيُالعا ُ  ُالحبج ُ ُحركة.ُالمنطقةُ ُهذهُفيُاإلحسبسُ ُفقدانُإلىُُيؤّدي ُُوهذاُس 

 .حبلُأيةُّثْرعلىأتُُتُال

ُ

َملُ  أنا أن يجب ماذا   الجراحِة؟ بعد أع 

نُُفُالوجهُ ُبقّيةُببلجرحُبمبءُن يفُأمبُُيحيطُُُالذيُالجلدُ َُتن يفبَُيْناحونَُُالمرضى ُالمحجرُألن.ُعبدةُُيْغَسلَُُأَنُُُْيْمك 

.ُالجراحةُ ُبعدُإلسبوعينُعنيفَُالَُعْطسمنُالُوُيحّددواَُيتمّخطواُالُأَنُُْمرضىعلىُالَُيج  ُُُ،األنفيةُالجيو ُ ُب جبن ُيقع

ُأكبرُبسرعةنُْست ْقرايُورمتوالَُكْدمالُأخيراً،.ُالثبنويةُ ُالعدوىكذلكُوَُيج  ُُُإلىُهواءالُدخولُ ُخطرََُُسُيخّفضُُُهذا

 .إسبوعينُتحتُالرأسُلمدةُإضبفيةُ ُوسبداتُ ُوضعَُمعُببلنوم
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ُ

دثُ ي ماذا  الجراحِة؟ بعد ح 

نُُْالعديدَُيأْخذُُُالكبملُُُالتحّسنُُ .ُدوداشمَُسَيْبدوُالمحيطُوالجلدُتجّوفبً،ُأكثرُالمحجرَُسَيْبدوَُشَفبء،عندمبُيتمُالُ.الشهورُ ُم 

 علىَُثّبتتُُْأنُأّمبُهذهو.ُاستنسبخُعينُانبعيةُمشببهةُالعينُالسليمةُمنُالسليكونُيتمُالجمبلَي،ُ هرَُمالُُيحّسنَُُلكي

نُبعنبيةُْانعُُعيونُالانبعيةُتَُال هذهو.ُببلمحجرَُيْزرعُُُمغنبطيسَُُبإستعمبلُأَوُ،مخاواةُلهذاُالغرضُن برات ُم 

 .جداًُُمقبولُجمبليُ هرالىُمُؤّديتوُمهرةينُإختاباي ق بل

ُيحتبجونُالىَُقدُْبعضُالمرضىُوُ–َُسَنواتُ 5ُُأقابهبُلمدةُ-ُالمنت مةُالسريريةُالمراجعةالىُُالمرضىُُكلَُُّيحتبجُُ

ُالمحجرُعندمب)ُببألشعةَُُإضبفيَُُعالج ُخبيثةُخاليبُأيُّهذاُالىُالتخلصُمنُُويؤدي.ُكيميبويُعالجُأَو/ُو(ُيستقر 

ُتهمحيبُمرضىالُُيواالَُُ،مبُعداُذلكُفيو.ُالحقلُ هذاُُفيُخبيرُأورامُطبي ُ ُيتمُذلكُببلتنسيقُمعُأَنَُُْيج  ُُُوُةُ متبقي

 الطبيعيةُمعتمدينُعلىُأعينهمُالسليمة.

 

 ؟ اجتثاث محتويات الحجاج جراحةِ  بعد َسأَقُودُ  َهل   

،ُبتالدراجُأَوُالخبّاةُ ُاتُ لسيبرقبئديُال ُاحيةُحبلةُهنبكُوليسُاألخرىُالعينُ ُفيُطبيعيةُُُرؤيةُ الُكبنتُإذاُالبخبرية 

 Driver and)ُتراخيصُالقيبدةُببلمملكةُالتحدةُموقعُ الُيوجدُداعيُالعالمُالجهبتُالمختاةُوذلكُحس ُُأخرى،

Vehicle Licensing Agency) 

ْنَدكَُكبنُُإذا ُتراخيصُُاالتابلُالرجبءُلقَيبَْدة،لُليبقت كَُُحولَُشكُُّأيُُّع  ُ:التبليةَُُالوالةَُُالقيبدةُعلىبموقع 

http://www.direct.gov.uk/en/Motoring/DriverLicensing/MedicalRulesForDrivers/MedicalA-

Z/DG_185682  

http://www.direct.gov.uk/en/Motoring/DriverLicensing/MedicalRulesForDrivers/MedicalA-Z/DG_185682
http://www.direct.gov.uk/en/Motoring/DriverLicensing/MedicalRulesForDrivers/MedicalA-Z/DG_185682

