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تظاهرات  و  اعتراضات  شاهد  ایران   ،۱۰۴۱ شهریور  از 
بازداشت  ایرانی  معترضان  است.  بوده  گسترده ای 
در  و  گرفتند،  قرار  حمله  و  ضرب و شتم  مورد  شدند، 
چند مورد، حتی جان خود را از دست دادند. نیروهای  
پراکندن  برای  خشونت آمیزی  شیوه های  از  امنیتی 
از جمله شلیک گلوله های  جمعیت استفاده کرده اند، 
تبعیض آمیز  غیر  و  وحشیانه  به شکلی  که  ساچمه ای 
همه را هدف قرار می دهد و نه فقط مصدوم و مجروح 
منجر  هم  عضو  نقص  و  معلولیت  به  که  می کند؛ 

می شود.

وقتی گلوله های ساچمه ای به سر اصابت می کند، در 
وارد  جراحت  و  آسیب  هم  چشم  به  موارد  بسیاری 

می  شود.

همان طور که گزارش »ایران وایر« نشان می دهد، این 
جراحات و صدمات دردناک می تواند به  قیمت از دست 
دادن ظاهر چهره افراد، بینایی، و حتی چشم هایشان 

تمام شود.  

ایران، آسیب دیدگی و جراحت چشمان معترضان  در 
و رهگذران، پدیده  ناآشنا و نامعمولی نیست؛ هرچند 
البته به سختی بتوان فهمید که دقیقا چند وقت یک بار 
اتفاق می افتد. یکی از دالیلی که می تواند مانع از آن 
پزشکی  مراقبت های  و  خدمات  از  قربانیان  که  شود 
استفاده کنند، ترس از عواقب احتمالی آن است. در 
و  زخم ها  درمان  از  هم  پزشکان  حتی  موارد،  بعضی 

جراحات معترضان سرباز زده اند.  

ایرانی،  معترضان  میان  در  که  واقعیت  این  ولی 
تبدیل  مقاومت  و  غرور  از  نمادی  به  چشم بند 

میان  ارتباط  بر  است  روشنی  گواه  خود  شده، 
ابزاری  به مثابه  معترضان  نابینا کردن  و  اعتراضات 

سرکوب.  برای 

این گزارش، تالشی است برای ثبت بخش کوچکی از 
این جراحات و آسیب ها بر چشم معترضان و رهگذران 

در اعتراضات اخیر در ایران. 

»ایران وایر« به بیش از ۰۵ مورد جراحت وخیم وارد 
آمده به چشم معترضان و رهگذران در پنج ماه گذشته 
برای  را  خود  پزشکی  گزارش های  تن،   ۲۱ است.  آگاه 

این پرونده در اختیار ما قرار داده اند. 
گزارش ها  این  مستقل،  چشم پزشک  سه  کمک  به 
اساس  بر  جامع  پزشکی  گزارش  یک  و  بررسی،  را 
بین کسانی که گزارش های  در  تهیه کرده ایم.  آن ها 
پزشکی شان را مورد ارزیابی قرار دادیم، هم زن بود 
هم مرد، هم کودک بود هم بزرگسال، هم معترض 
بودند.  سال   ۰۴ زیر  بیشترشان  رهگذر.  هم  و  بود 
به  آمده  وارد  جراحات  از  ناشی  اثرات  و  مشکالت 
ماند.  خواهد  آن ها  با  دهه ها  تا  افراد،  این  چشم 
 ۵ کودک  میان،  این  در  فرد  کم سن وسال ترین 
ساله ای است که تقریبا بیست بار گلوله  ی ساچمه ای 
به سرش شلیک شده است. چشم چپ  این کودک، 

دیگر هرگز نخواهد دید. 

این  به  ما،  چشم پزشکان  ارزشمند  تالش های 
و  پراکنده  غالبا  و  مبهم  عمدتا  پزشکی  گزارش های 
ناقص، که پر بودند از کلماتی اختصاری و اصطالحات 
فنی ناآشنا، پیوستگی و محتوا بخشید. به این ترتیب، 
گزارش ما دقت و معنای کامل تری یافت، نه فقط در 
این  در  بلکه  بیمار،  هر  جراحت  وخامت  میزان  مورد 

هشـــدار: این گزارش حاوی مقدمه
شدید  جراحت های  از  عکس هایی 

است و ممکن است آزاردهنده باشد



مورد نیز که هر یک از این جراحات، چگونه بر زندگی 
بیماران اثر می گذارد. 

از آن جا که چشم پزشکان ما نمی توانستند خود بیماران 
را ببینند، عمال مجبور بودند به گزارش های پزشکی ای 
وقتی  بودند.  پراکنده  و  ناقص  اغلب  استناد کنند که 
می شوند،  روبه رو  چشم  جدی  جراحات  با  پزشکان 
ورم های حاد چشم می تواند انجام کامل آزمایش  ها و 
معاینه ها را دشوار کند. وقتی خود چشم دچار پارگی 
معاینات  انجام  می تواند  باشد،  یا سوراخ شدگی شده 
را عمال ناممکن کند، چون این خطر را دارد که دیگر 
مواردی  در  کند.  خارج  چشم  کره   از  را  چشم  اجزای 
کمبود  پرداخته،  آن ها  به  »ایران وایر«  گزارش  که 
می تواند  آسیب ،  نوع  تشخیص  به  مربوط  داده های 

حاکی از شدت آسیب وارده به چشم باشد. 

با  که  چشم پزشکانی  ارزیابی های  اوصاف،  این  با 
بیشتر  بود.  روشن  کردند  همکاری  »ایران وایر« 
بیمارانی که در گزارش »ایران وایر« به آن ها پرداخته 
بعضی   دارند.  منفی ای  درازمدت  پیش آگهی  شده، 
بینایی خود را از دست داده اند، و بعضی دیگر احتماال 
آینده  بیشتری در  بینایی ضعیف، درد، و مشکالت  از 

رنج خواهند برد. 

پیش زمینه   مورد،  هر  ارزیابی  عالوه بر  چشم پزشکان، 
آسیب های  و   جراحات  درمان  مورد  در  ارزشمندی 
مربوطه ارائه کردند. به طور کلی، چشم پزشکی شاخه ای 
نیازهای  به  اول،  وهله   در  که  است  پزشکی  علم  از 
اضطراری  ای که  موارد  بنابراین،  می پردازد.  مسن ترها 
برای بیماران گزارش »ایران وایر« پیش آمده، به ندرت 
پیش می آیند، و در ایران ظرفیت های موجود پزشکی 
را اشباع می کنند. یکی از چشم پزشکان، این موارد را 
اصابت  مثل  کرد؛  توصیف  وخیم  ولی  نادر  سوانحی 

چشم با گلوله  پینت بال. 

در  که  کرد  توصیف  جراحاتی  شبیه  را  آن ها  دیگری 
از  باالیی  میزان  شاهد  که  دیده  آمریکا  از  شهرهایی 
خشونت باندهای خالفکار اند. درمان چنین جراحاتی، 
به تخصص و مهارت باال و نیز ابزارهای خاص جراحی 
چشم پزشکی  فوریت های  تعداد  هروقت  دارد.  نیاز 
بهترین  ظرفیت های  حتی  یابد،  افزایش  به شدت 

نظام های پزشکی دنیا هم پر می شود. 

»ایران وایر«، هویت بعضی از چشم پزشکانی را که در 
تهیه این گزارش با ما همکاری کرده اند، به دلیل عواقب 
احتمالی انتقاد از حکومت ایران، محفوظ نگه می دارد.

امیدواریم این گزارش درباره  خطراتی که معترضان و 
رهگذران در ایران با آن مواجه اند، آگاهی رسانی  کند و 
دیگران را نیز ترغیب کند که تجارب خود را با ما در میان 
تبعیض آمیز  غیر  و  خشونت آمیز  روش های  بگذارند. 
بدن  به  گلوله  شلیک  مانند  جمعیت،  پراکندن  برای 
که  دارد  عواقبی  چشم،  دادن  قرار  هدف  مشخصا  و 
بسیار بیش از یک اعتراض به درازا می کشد، در چشم 
معترضان جای زخم باقی می گذارد، درد مزمن ایجاد 

می کند، و بینایی جوانان را از آنان دریغ می کند. 

جدیدی  گزارش های  آنکه  محض  به  »ایران وایر« 
دریافت کند، به تالش خود برای ثبت این جراحات و 
آسیب ها ادامه خواهد داد. این گزارش، اولین گام در 

این مسیر است. 

با تشکر ویژه از: 

دکتر »دیوید خرم«
دکتر »س-میم«
دکتر »الف-الف«

دکتر »روزبه اسفندیاری«



چشم آسیب دیده
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»مهسا ۱ مرگ  از  پس  ماه های  در  اعتراضات  جریان  در 
پیاده،  عابران  و  معترضان  از  شماری  ایران،  در  امینی« 
دست  از  را  خود  بینایی  حتی  و  شدند  مجروح  به شدت 
دادند. ماموران رژیم با گلوله های ساچمه ای به چشم و سر 
و بدن معترضان شلیک کردند: روش هایی خشونت آمیز 
شدن  نابینا  قیمت  به   که  جمعیت،  کردن  پراکنده   برای 

معترضان و رهگذران تمام شد. 

در  را  چشم  شدید  مجروحیت  مورد   ۵۰ »ایران وایر« 
جریان اعتراضات اخیر ثبت کرده است. البته رقم واقعی، 
از این است. حقیقت آن است  بدون شک، بسیار بیشتر 
که در بسیاری از موارد، جراحات و آسیب ها مورد معاینه 
و آزمایش قرار نمی گیرند، چرا که قربانیان نمی خواهند به 
مراکز تخصصی  یا گاهی ظرفیت  و  مراجعه کنند،  پزشک 

برای رسیدگی به فوریت ها تکمیل می شود. 

اختیار  در  را  خود  جراحات  جزییات  ایرانی،  شهروند   ۱۲
تن   ۹ و  جوان اند،  همه شان  داده اند.  قرار  »ایران وایر« 
زندگی  چهارم  دهه  در  بیمار  مسن ترین  مرد اند.  آن ها  از 
خود است، و جوان ترین شان، دختری است که در زمان 
فالورجانی«،  »بنیتا کیانی  داشت.  سال   ۵ تنها  جراحت 
مورد اصابت ۲۰ گلوله  قرار گرفت که از تفنگی ساچمه ای 
شلیک شد، و برای همیشه بینایی چشم راست خود را از 

دست داد.

آن طور که چشم پزشکان مستقل گفته اند، بیشتر جراحات 
را  آسیب دیده  چشم های  بینایی  بوده که  شدید  به حدی 
به  شکلی جدی یا مختل کرده است، و یا خواهد کرد. در 
چند مورد هم بینایی به احتمال زیاد برای همیشه از دست 
پیش آگهی  متخصص،  چند  مورد،  یک  در  رفت.  خواهد 
]اصطالحی پزشکی برای بیان پیش بینی بیماری[ مثبتی 
مورد  این  در  ولی حتی  داده اند،  ارائه  فرد  بینایی  درباره 
منتفی  فرد  بینایی  در  را  مشکالتی  وقوع  احتمال  هم، 

ندانسته اند. 

در ایران



۱.۱
جراحات عمده ای که در گزارش تیم »ایران وایر« 

منعکس شده است

۶

تصاویر سونوگرافی از چشم آسیب دیده، آسیب شدید به پشت چشم جداشدگی شبکیه را نشان می دهد



چشم پزشکی که »ایران وایر« هویتش را محفوظ نگه 
می دارد، توضیح می دهد که در گزارش »ایران وایر«، 
این  )از  می شود.  دیده  جراحت  نوع  دو  کلی  به طور 
می بریم.(  نام  »س-میم«  اختصاری  نام  با  پزشک 
 )Blunt Injury( نافذ یا غیر  اول، جراحت کند  نوع 
است که می تواند مثال در اثر لگد یا ضربه باتوم ایجاد 
شده باشد. یکی از بیماران گزارش »ایران وایر«، دچار 

این نوع جراحت رنج شده است.

معموال  نیست،  زیاد  جراحت  شدت  که  مواردی  در 
در  ولی  می شود.  ارائه  بینایی  از  مثبتی  پیش آگهی 
موارد حادتر، این نوع ضربه یا تروما می تواند اثرات 
جبران ناپذیری بر چشم بگذارد، کره چشم را پاره کند و 

به بخش های پشت چشم آسیب وارد کند.  

»الف-الف«،  اختصاری  نام  با  دوم،  چشم پزشک 

می گوید: »صرف اینکه ترومای غیر نافذ اتفاق افتاده، 
وارد  آسیبی جدی  نمی تواند  نیست که  این معنی  به 
چشم  پارگی کره  به  می تواند  نافذ  غیر  ترومای  کند. 
چشم  داخل  به  تروما  که  معنی  این  به  شود،  منجر 
به حدی فشار وارد کرده باشد که آن قدر باال می رود، که 

انگار منفجر می شود.«

جراحی  با  نمی شود  به راحتی  را  چشم  پشت  آسیب 
ترمیم کرد. شبکیه – الیه بافت حساس به نور در پشت 
چشم – و دیگر اجزای این بخش چشم، شکنندگی و 

حساسیت خاصی دارند.
دسترسی اند؛  قابل  به سختی  گاهی  هم  جراحی  در   

تخصص و ابزار خاصی الزم است.
 جراحات وارده به اجزای پشت چشم، نسبت به جلوی 
مواجه  بیشتری  خطرات  با  را  بینایی  معموال  چشم، 

می کنند. 

یکی از موارد آسیب شدید به چشم

۷



به نظر می رسد این زخم بر اثر اصابت ساچمه ایجاد شده باشد

دیده  »ایران وایر«  گزارش  در  که  جراحت  دوم  نوع 
در  که  است،  باال  سرعت  با  نافذ  جراحات  می شود، 
از  آمده اند،  »ایران وایر«  میان مواردی که در گزارش 
همه بیشتر شایع اند. در این نوع جراحات، پرتابه هایی 
را  آن  اطراف  بافت های  یا  و  چشم  ساچمه،  مانند 
زیاد  جراحت  شدت  که  مواردی  در  می کند.  سوراخ 
نیست، پرتابه ها در کاسه چشم جای می گیرند، یعنی 
جای  خود  در  را  چشم   دو  هر  که  جمجمه  از  بخشی 
می دهد. اگر این اتفاق بیفتد، کره چشم بیمار آسیب 
نمی بیند، و در نتیجه ممکن است بینایی او از دست 
برای برداشت ترکش و  اگر عمل جراحی  نرود، حتی 
این  باشد.  باالیی داشته  بسیار  مواد جامانده ریسک 
جراحات و زخم هایی که شدت کمتری دارند، باز هم با 

درد، التهاب و عفونت همراه اند. 

مواردی که در آن شدت جراحت باالتر است، به چشم 
آسیب وارد می کنند و در میان مواردی که در گزارش 
»ایران وایر« آمده اند، از همه بیشتر شایع اند. فقط در 
یک مورد، ظاهرا ساچمه به خود چشم برخورد نکرده 

است. 

ساچمه  وقتی  که  می دهد  توضیح  »س-میم« 
از  آنچه  می شوند،  چشم  وارد  دیگر  پرتابه های  یا 
است که چشم  این  است،  برخوردار  حیاتی  اهمیتی 
به سرعت تحت عمل جراحی قرار بگیرد، چرا که این 
نوع جراحات می توانند به سرعت بدتر شوند یا تغییر 
کنند. جراح تالش خواهد کرد تا حفره هایی را که در 
بخش  قرنیه  ترمیم کند.  شده  ایجاد  صلبیه  و  قرنیه 
شفاف  چشم باالی عنبیه است و صلبیه، الیه بیرونی 
توضیح  »س-میم«  که  آن طور  ولی  است.  چشم 
می دهد، در ۸۰ تا ۹۰ درصد از این موارد حاد، بعید 
چشم  در  را  مفیدی  و  خوب  بینایی  بیمار  که  است 

بازیابد.  آسیب دیده 

چشم پزشک دوم، خانم »الف-الف«، جراحاتی را که 
می داند  جراحاتی  آمده، شبیه  »ایران وایر«  گزارش  در 
میزان  شاهد  که  دیده  آمریکا  از  شهرهایی  در  او  که 
که  آن طور  خالفکاراند.  باندهای  خشونت  از  باالیی 
»الف-الف« می گوید، »این موارد معموال پیش آگهی 

بسیار منفی ای دارند.«

۸



Retina

Anatomy of the eye

Sclera

Iris

Cornea

Pupil

Lens

Ciliary body
and muscle

Conjunctiva

Optic nerve

Macula

Retinal blood 
vessels

Vitreous body

۱.۲
آسیب های جانبی شایع 

شدن  جدا  دچار  بیماران  »ایران وایر«،  گزارش  بنابر 
مویرگی  الیه های  از  یکی  مشیمیه  شده اند.  مشیمیه 
زیر شبکیه است که تغذیه خونی عنبیه و سلول های 
از  یکی  که  آن طور  دارد.  برعهده  را  شبکیه  نور  گیرنده 
شود،  جدا  مشیمیه  اگر  داده،  توضیح  چشم پزشکان 
می تواند به این بخش مهم چشم، آسیبی ثانویه وارد 

کند و منجر به نابینایی همیشگی شود. 

مواجه  زجاجیه  خونریزی  با  هم  بیماران  از  تن  چند 
زجاجیه  خونریزی  مواردی،  در  اینکه  با  بوده اند. 
می تواند خودش خوب شود، ولی وقتی در اثر جراحات 
باال  شبکیه  آسیب  احتمال  باشد،  شده  ایجاد  نافذ 
می رود. جراحان تالش می کنند تا خونریزی زجاجیه 
را با برداشتن زجاجیه که مایع ژل مانند پر از خونی در 
را در عملی که  آن   و  ترمیم کنند،  است  داخل چشم 
می شود،  نامیده  »ویترکتومی«  یا  »زجاجیه برداری« 

صورتی که  در  کنند.  جایگزین  سالین  نرمال  سرم  با 
شبکیه جدا شود، جراح تالش می کند تا شبکیه را به 
شیوه هایی مختلف از جمله لیزردرمانی، دوباره وصل 

کند. 

حادی  جراحات  چنین  دچار  که  بیمارانی  از  بسیاری 
شده اند، احتماال بخش جلو و عقب چشم شان آسیب 
می بیند؛ و این می تواند به تار شدن عدسی های چشم، 
بینایی را مختل  نیز منجر شود که  یا »آب مروارید« 
می کند. در مواردی، عنبیه هم ممکن است پاره شود 
که به حساسیت های شدید و طوالنی مدت به نور منجر 

می شود.

نسبتا  عنبیه که در ضربه های شدید  به  آسیب  ترمیم 
شایع است، می تواند به شدت دشوار باشد. 
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۱.۳
اهداف اولیه ی جراحی ضربه های نافذ

ثبت شده،  »ایران وایر«  بیشتر مواردی که در گزارش 
خبر از آسیب و جراحات نافذ به چشم می دهد. به گفته 
اولین هدف  مواردی،  چنین  در  »دیوید خرم«،  دکتر 
جراح بستن تمام زخم های باز است تا مانع از خروج 

مواد ارگانیک از چشم شود.
 هر یک دقیقه ای که جراحی به تاخیر بیفتد، بیمار را 
به این  با ریسک ها و خطراتی مواجه می کند؛ بخشی 
به  مواد  جراحت یافته،  و  زخمی  چشم  از  که  دلیل 
سادگی خارج می شوند. به گفته دکتر خرم، »هربار که 
وجود  خطر  این  می شود،  خم  یا  می کند  سرفه  بیمار 
دارد که مواد و محتویات چشم بیرون بیاید، که قطعا 
را  باید زخم ها  به همین دلیل هم  نیست.  چیز خوبی 

ببندیم.«

از دالیلی باشد  به گفته »الف-الف«، شاید این یکی 
که بسیاری از بیمارانی که گزارش »ایران وایر« به آن ها 
جراحات شان  و  آسیب ها  از  پزشکی  مدارک  پرداخته، 

یک  از  زیادی  بخش های  است.  ناقص  و  محدود 
را نمی توان در مورد چشم ورم  آزمایش کامل چشم 
وقتی  به خصوص  داد،  انجام  یا خونریزی کرده  کرده 
این ریسک وجود داشته باشد که بر چشم فشار وارد 

شود و یا مواد بیشتری از کره چشم بیرون بیاید. 

بستن  برای  اولیه  جراحی های  طی  چشم پزشکان 
زخم ها، گاهی موفق می شوند که بازسازی هایی را برای 
را  آب مروارید  مثال  دهند.  انجام  بیمار  بینایی  حفظ 
بردارند و آن  را با عدسی هایی مصنوعی جایگزین کنند، 
خونی را که مانع از رسیدن نور به پشت چشم می شود 
استخراج کنند، شبکیه  پاره شده را از نو وصل کنند، و یا 

جسم خارجی را بیرون بیاورند. 

از  بسیاری  در  می گوید،  خرم  دکتر  که  آن طور  اما 
موارد، »باید اول چشم را ببندیم و در مراحل بعدی، 

بازسازی ها و توانبخشی های الزم را انجام دهیم.«

 در موارد ترومای شدید،
 حتی بررسی کردن آسیب
 چشم بدون ایجاد آسیب

بیشتر سخت است
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۱.۴
تاخیر در رسیدگی و خطرات آن

وقتی بیماری فورا تحت جراحی اولیه قرار نمی گیرد، 
شانس حفظ بینایی، و در مواردی، حفظ خود چشم، 

به سرعت پایین می آید. 

برای مثال، شبکیه ای که پاره شده می تواند دچار کمبود 
اکسیژن شود و در نتیجه، از دیگر اجزای چشم تغذیه 
کند. تاثیر این مساله بسته به نوع پارگی می تواند فرق 
کند، ولی هرچه میزان پارگی بیشتر باشد، خطرات آن 
پاره  کامال  شبکیه   اگر  است.  طوالنی تر  و  جدی تر  هم 
شود، احتمال دارد که چشم آسیب دیده بینایی خود 

را از دست بدهد. 

دکتر دیوید خرم توضیح می دهد که »اگر ]شبکیه [ از 
منبع اصلی اکسیژن خود جدا شود – یعنی از الیه های 
زیرین آن – واقعا زمانی برای بازسازی ندارد. اگر فقط 
چند روز به همین وضع ادامه پیدا کند، شانس این که 
شبکیه  بتواند کارکرد کامل خود را بازیابد، بسیار بسیار 

پایین است.«

سیستم  واکنش های  چشم پزشکان،  دیگر  نگرانی 
ایمنی بدن است، چرا که می تواند آسیب وارد شده به 
چشم را وخیم تر کند. واکنش های سیستم ایمنی بدن 
می تواند منجر به التهاب درون زخم یا اطراف آن شود 
وارد کند.  آسیب  داخل چشم  اجزای  به  نتیجه،  در  و 
جای زخمی که ایجاد می شود، می تواند جلوی درمان 

و بهبودی کامل را بگیرد و به درد مزمن بینجامد. 

تغییراتی  التهاب  دردناک،  و  خطرناک  نتیجه   دیگر 
است که فشار داخل چشم ایجاد می کند. به گفته دکتر 
خرم، »چشم مثل یک توپ توخالی است، مثل توپ 
بسکتبال یا الستیک ماشین؛ داخلش فشار است. اگر 

این فشار خیلی باال برود یا پایین بیاید، می تواند به 
ساختارهای داخل چشم آسیب وارد کند و این آسیب 

می تواند دائمی باشد.«
 

با  و  بالفاصله  را  جراحات چشم  و  آسیب ها  اگر  حتی 
کیفیت باالیی هم تحت معالجه قرار دهیم، همچنان 
چشم در معرض مشکالتی مثل عفونت است، و این 
نکته طبیعتا در مورد جراحاتی که سریعا تحت درمان 
بیشتر هم صدق می کند. عفونت حاد  قرار نمی گیرند 
داخل چشم، ممکن است هفته ها و یا ماه ها بعد از 
سانحه پیش بیاید که می تواند به از دست رفتن کامل 

بینایی و درد مزمن منجر شود. 

هر آسیب جدی به چشم، ریسک ابتال به پدیده نادری 
خود  با  را   )Sympathetic Ophthalmia( نام  به 
دارد. در التهاب سپماتیک چشم، سیستم ایمنی بدن 
در  و  می کند،  حمله  آسیب ندیده  چشم  به  اشتباه  به 
نتیجه می تواند به طور بالقوه، شدیدا به بینایی آسیب 
وارد کند. برای تشخیص و درمان این وضعیت، بیمار 
برای  گاهی  است.  نیازمند  مدام  مراقبت  و  نظارت  به 
چشم  تا  می کنند  توصیه  عارضه،  این  از  جلوگیری 

آسیب دیده را تخلیه کنند.  

گلوله های  مانند  خارجی،  جسمی  صورتی که  در 
یا  و  پرتاب  ایرانی  معترضان  به سوی  ساچمه ای، 
چشم  التهاب  و  عفونت  احتمال  باشد،  شده  شلیک 
مانده  به جا  باالتر می رود. جنس شیء  فرد مضروب 
وارد کند.  آسیب  اطراف چشم  بافت های  به  می تواند 
دقیقا مشخص نیست که گلوله های ساچمه ای که در 
ایران مورد استفاده قرار می گیرند از چه موادی درست 
»هر  می گوید،  »الف-الف«  که  آن طور  ولی  شده اند، 

نوع فلزی به هرحال خطرناک است.« 

می توانند  و  سمی  اند  سرب،  مثل  فلزها،  بعضی 
از نظر  به مرور زمان سم وارد بدن کنند. بعضی دیگر 
صورت  در  معنا که  این  )به  بی اثر اند  زیست شناختی 
نشان  واکنش  زیست شناختی،  بافت های  با  برخورد 
می توانند  نشوند،  خارج  بدن  از  اگر  ولی  نمی دهند(، 
آسیب وارد کنند. مثال، آهن به دلیل نوع واکنش اش با 
اکسیژن، باید از زخم بیرون آورده شود. در مواردی که 
فلز بر اثر شلیک وارد چشم و اطراف آن شود، آسیب 
تمام  تخلیه  و  کردن  پیدا  کار  می تواند  خونریزی  و 

تکه های ترکش را دشوار کند.
نمونه ای از ساچمه ای که از چشم یک معترض بیرون آمده است 
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 اجسام خارجی مانند گلوله ها، می توانند طیف وسیعی از مشکالت را ایجاد کنند، حتی اگر به کره چشم نفوذ نکنند. در این مورد،
.بیمار مورد اصابت ده ها گلوله قرار گرفت که ۲۰ عدد آن به سرش برخورد کرده است
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چشم  داخل  از  را  آهن  »اگر  می گوید  »الف-الف« 
بیرون نیاورید، زنگ می زند، و التهاب آن می تواند به 
نابینایی منجر شود. بنابراین، حتی یک تکه کوچک فلز 
– نه یک فشنگ بزرگ یا این جراحات شدید و عمیقی 
نیاید،  بیرون  از چشم  اگر   – می بینیم  گزارش  در  که 

می تواند منجر به نابینایی شود.«

باید  دیده،  آسیب  چشم شان  که  کسانی  از  بسیاری 
تحت مراقبت دائمی قرار داشته باشند تا بلکه بتوانند 
بینایی خود را حفظ کنند و تقویت بخشند. دکتر خرم 

به  احتیاج  این جراحات،  معالجه  و  »ترمیم  می گوید 
موارد،  از  بسیاری  در  دارد.  مدام  نظارت  و  مراقبت 

جراحی های بعدی هم الزم است.«

چندین  می شوند  مجبور  گاهی  بیماران  از  بعضی 
درمان  تحت  مختلف،  مشکالت  به دلیل  چند بار  و 
شبکیه،  مجدد  پارگی  مانند  مشکالتی  بگیرند؛  قرار 
آب مروارید، آب سیاه یا گلوکوم ثانویه، و ایجاد جای 

زخم که در مواردی می تواند عمیق و وسیع باشد. 

حداقل ۲۰ ساچمه به صورت بنیتا کیانی ۵ ساله اصابت کرده است
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۱.۵
جراحات در چشم جوان

بنیتا فقط ۵ سال داشت که چشمش آسیب دید
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رسیدگی  می دهد،  توضیح  »الف-الف«  که  آن طور 
جوان  بیماران  مورد  در  به خصوص  سریع،  مراقبت  و 
چشم  شکل گیری  نحوه   به دلیل  هم  دارد،  اهمیت 
جوان ترها، و هم به دلیل واکنش سیستم ایمنی بدن 

در جوان های سالم.
قبلی  بخش  در  که  مشکالتی  و  مسائل  از  بسیاری   
بیماران  مورد  در  می تواند  شد،  صحبت  درباره شان 

جوان تر به شکل حادتری پیش بیاید.

تصور  توپی  یا  بالن  یک  شبیه  می توان  را  کره چشم 
کرد که با ژله پر شده است. در جوان ترها، این مایع، 
نسبتا سفتی است  مایع  نامیده می شود،  که زجاجیه 
که به سختی به دیگر اجزای درونی چشم اتصال یافته 
می شود،  رقیق تر  زجاجیه   مایع  میانسالی،  در  است. 
ولی بیمارانی که در گزارش »ایران وایر« آمده اند، اغلب 
افرادی در دهه دوم زندگی و حتی جوان تر اند، و در 

نتیجه، زجاجیه  چشم شان به نسبت سفت تر است. 
 

وارد  چشم  به  نافذ  غیر  یا  نافذ  ضربه ای  که  زمانی 
می شود، ممکن است زجاجیه  حرکت کند و به دیگر 
اجزای چشم متصل شود. هرچه میزان این اتصال ها 
بیشتر شود، احتمال این که چشم داخلی دچار اختالل 
شود باالتر می رود. شبکیه به خصوص در معرض این 

اختالل و آسیب قرار می گیرد. 

فضای  ژله مانند  مایع  »این  »الف-الف«،  گفته   به 
قرار  آن جا  هم  که شبکیه  می کند،  پر  را  پشتی چشم 
می دانیم،  مغز  بافت  از  امتدادی  را  شبکیه  ما  دارد. 
چون سلول های شبکیه بسیار شبیه سلول های مغز اند، 
وقتی آسیب ببینند، بازسازی نمی شوند. وقتی هم که 
مردند، دیگر احیا نمی شوند. هروقت هر نوع ضربه ای 
به چشم وارد شود، به خصوص در مورد جوانان، نگرانی 
کشیدگی  باعث  ژله مانند  مایع  این  که  است  این  ما 

شبکیه  پارگی  احتمال  صورت،  این  در  شود.  شبکیه 
بسیار باال می رود.« 

در بعضی از موارد ضربه به چشم، مجبور می شوند که 
خود زجاجیه  را بردارند و یا جایگزین اش کنند، معموال 
به خصوص وقتی زجاجیه   با سرم نرمال سالین. ولی 
فضای  از  آن  استخراج  باشد،  داشته  بیشتری  تصلب 
پشتی چشم می تواند کار دشواری باشد. از آن طرف، 
چشم،  پشتی  فضای  در  می تواند  برندارند،  را  آن  اگر 

جای زخم باقی بگذارد.  

به دلیل  پارگی شبکیه، جوان ها  باالی  ریسک  عالوه بر 
واکنش های قوی تر ایمنی شان، بیشتر در معرض نوعی 
از پارگی هستند که »واکنش زجاجیه همراه با رگ زایی« 
)Vitreo-Proliferative( نامیده می شوند. در این 
در  زخم هایی که  جمله  از   – شدید  زخم هایی  پدیده، 
می توانند   – شده  اشاره  آن  به  »ایران وایر«  گزارش 
که  بگذارند،  باقی  زخم  جای  و  شوند  التهاب  باعث 
این خود به پارگی های مکرر شبکیه می انجامد و این 

امکان، اتصال دوباره شبکیه را نمی دهد. 

به گفته »الف-الف«، »همه  این جراحات، به نظر بسیار 
حاد می رسند، ولی حتی در مواردی که حاد نباشند – 
یا مثال وقتی بیمار سریعا تحت عمل جراحی قرار گرفته 
باشد و همه  چیز هم به خوبی و خوشی پیش رفته باشد 
– باز هم شما به عنوان چشم پزشک، بین شش ماه 
تا یک سال نفس تان در سینه حبس می ماند، چون 
می دانید که جوان ها استعداد بسیار خوبی برای تولید 

جای زخم دارند.«

جوان ها  این  »زندگی  که  می گوید  »س-میم« 
به شکل دیگری تحت الشعاع قرار می گیرد، نه فقط در 
کوتاه مدت، بلکه به طور بالقوه برای سال ها سال بعد.«

نیروهای امنیتی به چشم بنیتا ۵ ساله  شلیک کردند، در حالی که در بالکن خانه اش مشغول بازی بود
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۱.۶
درد

درد – اعم از مزمن و حاد – همیشه به دلیل حساسیت 
پس  است.  چشم پزشکان  نگرانی های  از  یکی  چشم، 
در شرایطی که  و حتی  است،  طبیعی  درد  از جراحی، 
همه چیز به خوبی هم پیش رفته، درد می تواند تا چند 
مواردی  در  »الف-الف«،  اعتقاد  به  یابد.  ادامه  ماه 
مانند  باشد،  شده  وارد  به چشم  حاد  آسیب هایی  که 
بیمار  آمده،  »ایران وایر«  گزارش  در  که  نمونه هایی 
داشته  بیشتر، درد  و حتی  تا یک سال  است  ممکن 

باشد. 

قرنیه – الیه شفافی که عنبیه و مردمک را می پوشاند 
جراحات  حتی  است.  حساس  درد  به  به خصوص   –
از چشم وارد می شود،  این بخش  به  کوچکی هم که 

می تواند درد شدیدی ایجاد کند.  

»الف-الف« می گوید که »چشم یکی از حساس ترین 
فقط  وقتی  می دانیم که  ما  همه   است.  بدن  اعضای 
یک گَرد بسیار کوچک در چشم مان می رود، چه حالی 
به مان دست می دهد، یک خراش کوچک، یا یک مژه، 
یا یک شن کوچک. حاال فکرش را بکنید که در چشم 
این بیماران، جسمی خارجی یا پرتابه ای با سرعت باال 

رفته است.«

در موارد حادی که اجزای قرنیه را باید با بخیه به هم 
مدام  بیمار  نشوند،  باز  بخیه ها  که  زمانی  تا  چسباند، 
بخیه ها را در چشمش احساس می کند. »الف-الف« 
می گوید این درست شبیه آن است که یک مژه یا یک 

شن مدام در چشم تان باشد.

در بعضی موارد، صدمه به قرنیه می تواند آن قدر شدید 
از فردی فوت  اهدایی  با قرنیه ای  باشد  باشد که الزم 
سیستم  که  آن جایی  از  ولی  شود.  جایگزین  شده 
ایمنی طوری طراحی شده که اجسام خارجی – حتی 
قرنیه های اهدایی – را پس بزند، در این موارد، بیمار 

برای  چشم  قطره  از  سال ها،  حتی  شاید  ماه ها،  باید 
مقابله با این واکنش سیستم ایمنی استفاده کند، تا 

از پس زدن قرنیه   اهدایی جلوگیری کند. 

زیاد دیگری هم هستند،  پیچیدگی های  و  مشکالت 
از جمله آب سیاه یا گلوکوم و جای زخم، که بینایی را 
مختل می کنند و می توانند به دردهای طوالنی مدت 
التهاب  یا  عفونت  از  جلوگیری  عالوه بر  بینجامند. 
سمپاتیک، آب سیاه یکی از دالیلی است که می تواند 
آخرین  این  البته  بینجامد.  خود چشم  برداشتن  به 
کامال  چشم  که  است  زمانی  یعنی  است؛  راه حل 
بینایی اش را از دست داده است و مدام درد تولید 

می کند. 

»به عنوان چشم پزشک، شکی  می گوید:  »الف-الف« 
نیست که اولین هدف ما حفظ بینایی است، یا حداقل 
حفظ بینایی تا جایی که مقدور باشد. هدف دوم، حفظ 
خود چشم است. اگر بتوانیم کره چشم را نگه داریم، 
حتی اگر کارکردی هم نداشته باشد و امکان بینایی را 
به فرد ندهد، حداقل ظاهر صورت فرد را حفظ می کند.«

ولی آن طور که خانم »الف-الف« می گوید، وقتی بیمار 
می خواهند  پزشک  از  گاهی  است،  مزمن  درد  دچار 
درد  چه  فرد  »ببینید  کند.  تخلیه  را  چشم  کل  که 
وحشتناکی دارد که می گوید: بله لطفا قطع عضو کنید. 

لطفا چشم ام را در بیاورید.«

عمال  رژیم[  »]ماموران  می گوید:  هم  »س-میم« 
دارند به عمد شهروندان را معلول می کنند، درد و رنجی 
که به  همراه دارد، مادام العمر است، حتی از مرگ هم 
دردناک تر است، به همین دلیل هم این قدر تلخ است. 
بشریت گذاشته اند.  علیه  جنایت  را  اسمش  خیلی ها 
نمی توانم تصور کنم چه طور این اقدام می تواند جنایت 

علیه بشریت نباشد؟« 
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الهه توکلیان، زن معترضی که در استان خراسان به چشمش شلیک شد، در صفحه اینستاگرامش از درد و رنج غیر 
قابل تحمل  در روز ۲۰ سپتامبر نوشت.
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۱.۷
دسترسی به متخصص در شرایط اورژانس

هر چقدر هم یک سیستم پزشکی پیشرفته باشد، در برابر افزایش تقاضا آسیب پذیر است

و  درمان  در  تاخیر  شد،  اشاره  باال  در  که  همان طور 
مراقبت می تواند بینایی بیمار را تحت الشعاع قرار دهد 
و ریسک عفونت و دیگر مشکالت و پیچیدگی ها را باال 
با  »ایران وایر«  که  چشم پزشکانی  از  یک  هیچ   ببرد. 
آن ها مشاوره کرده، با قابلیت ها و ظرفیت های مراکز 
پزشکی ایران در فوریت های مربوط به مسائل چشم 
تاکید کردند که حتی  نکته  این  به  ولی  نبودند.  آشنا 
بهترین نظام های پزشکی دنیا هم اگر با چنین حجم 
به  شوند،  مواجه  چشم پزشکی  فوریت های  از  زیادی 

دردسر خواهند افتاد. 

است  تخصصی  چشم پزشکی  »الف-الف«،  گفته  به 
]یعنی  می پردازد  دژنراتیو  بیماری های  به  عمدتا  که 
بیماری هایی که باعث می شود بافت یا اندام در طول 
فوریت های  تعداد  نتیجه،  در  و  یابد[  فرسایش  زمان 
آن طور  مثال،  برای  است.  به نسبت کم  چشم پزشکی 
روستایی  مناطق  در  می گوید،  »الف-الف«  خانم  که 
آمریکا، بیماران برای دسترسی سریع به چشم پزشک، 
دچار مشکل هستند. »برای حفظ بینایی و در نهایت 
به  دسترسی  امکان  باید  بیماران،  چشم  حفظ  برای 
خدمات پزشکی در زمانی کم وجود داشته باشد. ولی 

این بستگی دارد به نزدیکی ]بیمار[ به مراکز پزشکی، و 
البته به این که آیا مرکز پزشکی چشم پزشک در اختیار 

دارد یا نه؟«

به اعتقاد دکتر خرم، گزارش های پزشکی »ایران وایر« 
نشان می دهد که مراقبت های چشم پزشکی در ایران 
»بسیار پیشرفته تر از سطح مراقبت های اولیه است.« 
تعداد  هروقت  که  کرد  تاکید  هم  نکته  این  به  ولی 
باال  توجهی  قابل  به شکل  چشم پزشکی  فوریت های 
می شود.  اشباع  سیستمی  هر  ظرفیت های  برود، 
ایران،  در  می دهد که  نشان  گزارش ها  حال،  عین  در 
بعضی از پزشکان از درمان بیمارانی که در اعتراضات 
امر  این  خود  و  می زدند،  سرباز  بودند  شده  مجروح 

باعث می شود که ظرفیت ها کم شود. 

برود،  باال  موارد  تعداد  دکتر خرم، »هروقت  به گفته 
مثل جراحات توده های وسیع مردم در ۱۱ سپتامبر در 
آمریکا، یا ]زلزله[ سوریه و ترکیه در حال حاضر، این 
خطر وجود دارد که ظرفیت های نظام پزشکی پر شود، 
فارغ از این که ظرفیت ها چقدر باال باشند و یا مهارت ها 

از چه کیفیتی برخوردار باشند.«
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۱.۸
اثرات روانشناختی جراحات چشم و از دست دادن بینایی 

کرده اند،  صحبت  »ایران وایر«  با  که  چشم پزشکانی 
روانشناختی  اثرات  می توان  به سختی  که  معتقد  اند 
از دست دادن یک یا هر دو چشم را، به خصوص در 

جوان ترها ارزیابی کرد.

با این که »ایران وایر« از مواردی آگاهی دارد که بیمار 
بینایی هر دو چشم اش را از دست داده است، جراحاتی 
چشم  یک  به  شده،  اشاره  آن  به  گزارش  این  در  که 
می گوید،  خرم  دکتر  که  همان طور  ولی  آمده اند.  وارد 
»هنگفتی«  روانشناختی  اثرات  می تواند  هم  همین 

به خصوص در جوانان داشته باشد: »غم و تلخی بسیار 
زیادی به همراه دارد.«

بسیاری از بیمارانی که به چشم شان جراحات شدیدی 
وارد شده، از نوعی تغییر چهره و نقص عضو رنج خواهند 
و  باشد،  عذاب آور  برای شان  بالقوه  می تواند  که  برد 
هر  »در  می گوید:  خرم  دکتر  بگذارد.  انگ  روی شان 
ناتوانی یا معلولیتی، دو وجه وجود دارد. از یک طرف، 
نحوه ای که با جهان مواجه می شوید و چالش هایی که 
تغییر چهره و معلولیت برای شما ایجاد می  کند و وجه 
دیگری هم وجود دارد که به همان اندازه سخت است؛ 
و آن نحوه ای است که جهان با شما مواجه می شود و 

مردم به شما واکنش نشان می دهند.«
 صدمات جدی چشم می تواند برای همیشه چهره فرد را

تغییر دهد
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پروتزها، می تواند  یا  اندام های مصنوعی  در مواردی، 
تغییراتی را که در چهره  فرد بر اثر از دست دادن چشم 
ایجاد می شود، اصالح کند. چشم های مصنوعی و دیگر 
اندام های مصنوعی را می توان بر اساس کاسه  چشم 
بیمار و ظاهر و رنگ چشم سالم تهیه کرد. در آمریکا، 
بسیار  متخصصان  توسط  مصنوعی  چشم های  این 
مشهور اند   )ocularist( »چشم ساز«  به  که  ماهری 
ساخته می شوند. چشم پزشکان هم گاهی چشم های 
»س-میم«،  اعتقاد  به  ولی  می سازند،  را  مصنوعی 
بعید است که ایران توانایی تهیه این نوع از اندام های 

مصنوعی را، به خصوص در این تعداد، داشته باشد. 

از دست دادن بینایی – حتی بینایی تنها یک چشم – 
نه فقط ظاهر و چهره  فرد، بلکه نوع نگاه او را به جهان 
و تجربه  او را از جهان تغییر می دهد. به اعتقاد »الف-
دادن  دست  از  مثل  بینایی  دادن  دست  از  الف«، 
روانشناختی  اثرات  می تواند  نیست؛  بدن  از  عضوی 
شما  »دید  باشد.  داشته  پی  در  بیشتری  به مراتب 
است. نحوه  نگاه شما به کل جهان است و نیز به تمام 

آینده تان، و نحوه  تعامل تان با جهان اطراف تان.«

ولی آن طور که دکتر خرم می گوید، »نکته  مثبت ماجرا 
این است که آدم با یک چشم می تواند کامال به راحتی 
نداشتن  ]برای  جبرانی  مکانیسم های  و  کند  زندگی 
]به  یاد می گیرد چه طور  یاد می گیرد.  را  درک عمق[  

خوبی[ از یک چشم اش استفاده کند.« 
 

با این حال، از دست دادن یک چشم، فرد را بیشتر 
باال  با  می کند.  آسیب پذیر  دژنراتیو  شرایط  به  نسبت 
رفتن سن، ریسک ابتال به اختالالت معمول دژنراتیو 
باالتر می رود. در بسیاری از افرادی که بینایی سالمی 
برای  ولی  است،  طبیعی  کامال  اختالالت  این  دارند، 
می تواند  آن  اثرات  دارند،  چشم  یک  تنها  که  کسانی 

جدی تر باشد. 
 

هم دکتر خرم و هم »الف-الف«، بر این نکته تاکید 
و  آسیب ها  چشم شان  به  که  بیمارانی  که  کرده اند 

جراحات شدیدی وارد شده و تنها یک چشم دارند، باید 
استفاده  عینک هایی  از  خود  چشم  از  محافظت  برای 
حتی  چون  دارند،  پلی کربنات  عدسی های  که  کنند 
فعالیت های  از  یک  هر  سیاسی،  تظاهرات  از  گذشته 
چشم  به  شود که  منجر  سوانحی  به  می تواند  روزمره 

آسیب وارد کند.

اگر بیمار بینایی هر دو چشم اش را از دست بدهد – 
چه بالفاصله و چه در گذر زمان – اثرات روانشناختی 
خرم  دکتر  داشت.  خواهد  پی  در  برای اش  عمیقی 
ازشان  وقتی  که  می شناسم  را  »خیلی ها  می گوید: 
تا این که  پرسیده اند، گفته اند ترجیح می دهند بمیرند 
نابینا شوند. دیدن، اولین راه ما برای تعامل با جهان 
می تواند  حقیقتا  بینایی مان  دادن  دست  از  است. 

ویرانگر باشد.«

مبنی بر  دارد  وجود  شواهدی  »س-میم«،  گفته   به 
نظر  از  نابینایی  تشخیص   سرطان،   از  »بعد  اینکه 
بیمار  برای  خبرها  سخت ترین  از  یکی  روانشناختی، 
است. خبر از دست دادن بینایی به افراد با خبر ابتال به 
سرطان مهلک، از نظر فروپاشی روانی در افراد برابری 

می کند.«

پرتابه  از  استفاده  سازمان های پزشکی در سراسر دنیا 
به دلیل  برای کنترل جمعیت محکوم کرده اند، هم  را 
ماهیت غیر تبعیض آمیزشان، و به هم به دلیل اثرات 
مثال  برای  می گذارند.  بینایی  بر  که  شده ای  شناخته  
آمریکا«  چشم پزشکی  »آکادمی   ،۲۰۲۰ سال  در 
درخواست کرد تا مجریان قانون در آمریکا به استفاده 
در  سازمان  این  دهند.  پایان  الستیکی  گلوله های  از 
گلوله های  که  این  »با  داشته:  اظهار  چنین  بیاینه ای 
الستیکی مهلک محسوب نمی شوند، ولی غیر کورکننده 
نیستند. آسیب ها و جراحات چشم که می تواند زندگی 
فرد را برای همیشه تغییر دهد، نتیجه  رایجی است از 
پراکندگی  و  اعتراضات،  و  نزاع های شهری، شورش ها 
جمعیت و … . نباید بین دید و صدای تان، دست به 

انتخاب بزنید.«
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به گزارش های پزشکی و عکس های ۱۲ فردی دست یافته 
ایران، به شدت مجروح  اعتراضات اخیر در  که در جریان 

شده اند. 

می کند.  فرق  بقیه  با  بیمار  هر  مدارک  و  پزشکی  پرونده 
و  پزشکی  عکس های  توانسته اند  بیمارها  مواردی،  در 
گزارش های بعدی را در اختیار بگذارند و در مواردی دیگر، 
اختیار  در  را  اولیه  یادداشت های  و  عکس ها  تنها  بیمار 
بیماران  اولیه   میزان جراحات  به دلیل  شاید  این  داشته. 
توضیح  »س-میم«  که  همان طور  حال،  این  با  باشد. 
یعنی حتی در  است؛  می دهد، شدت جراحات مشخص 
مواردی که داده ها و اطالعات محدودی در اختیار بوده، 
باز هم معلوم است فرد تا چه حد جراحات داشته است.

چشم پزشکان پرونده ها را بررسی کرده اند و ارزیابی خود 
را در مورد هر بیمار شرح داده اند:

»ایران وایر«

۲۲



۱ 
»الف-ه«

مرد، ۳۰ ساله. با گلوله ساچمه ای مجروح شده است. 
 )Retinal Sclopetaria( دچار اسکلوپتاریای شبکیه
در چشم چپ شده است، یعنی شیئی با سرعت باال از 
نزدیک کره چشمش عبور کرده است. حرارت و موج 
دیواره  چشم  به  این جسم ساطع شده،  از  شوکی که 
پاره کرده  را  ظاهرا شبکیه  و  رسانده،  آسیب  و شبکیه 

است. 

مایع  در  یعنی  خود،  چشم  زجاجیه  در  »الف-ه« 
خونریزی  می کند،  پر  را  چشم  کاسه  که  ژله مانندی 
خوب  خودش  می تواند  خونریزی  این  است.  داشته 

شود، ولی برای خارج کردن خون و برداشتن زجاجیه، 
اغلب به جراحی نیاز است تا باعث شود نور به شبکیه 
برسد. در این مورد، نمی دانیم میزان پارگی چقدر حاد 

بوده است. 

روشن نیست که آیا »الف-ه« برای برداشتن زجاجیه  
خونی و یا ترمیم دیگر بخش هایی که احتماال آسیب 
است.  گرفته  قرار  جراحی  عمل  تحت  باشند،  دیده 
احتمال  باشد،  نشده  پاره  شبکیه  صورتی که  در  ولی 
چشم  بینایی  مورد  در  مثبتی  پیش آگهی  که  دارد 

آسیب دیده اش به دست داد. 

۲۲



۲
»الف-میم«

مرد، ۲۲ ساله. تروما یا ضربه ای غیر نافذ را در چشم 
چپ خود تجربه کرده است. کره چشم او دچار پارگی 
افتادگی  دچار  چشم  عروقی  الیه  یا  »یووه آ«  شده، 

شده، و زجاجیه خونریزی کرده است.

»کره چشم« اصطالحی کلی است برای توصیف کاسه 
شده،  پارگی  دچار  »الف-میم«  چشم  کاسه  چشم. 
بخش های  در  هرچه  است.  خطرناکی  موقعیت  که 
عقب تر چشم اتفاق بیفتد، خطرناک تر است، هم به این 
دلیل که اجزای بخش عقبی چشم – شبکیه و عصب 
دلیل  این  به  هم  و  به خصوص حساس  اند   – بینایی 
بخش  دارد.  نیاز  باالیی  تخصص  به  درمان شان  که 
عقبی چشم به شدت عروقی است، و از رگ های خونی 
زیادی تشکیل شده است. وقتی ذخیره خونی ای که 
شود،  خالی  می آورد  بخش  این  به  را  تازه  اکسیژن 

می تواند آسیب هایی جدی وارد کند. 

به  چشم،  از  حساس  بخش  این  درمان  به عالوه، 
ابزاری بسیار پیشرفته و تخصصی سطح باال نیاز دارد. 

می شود،  ایجاد  چشم  کاسه  عقب  در  که  پارگی های 
جراحی ها  لزوم  و  دائم العمر  مشکالتی  به  می تواند 
گزارش های  شود.  منجر  بعدی  مجدد  درمان های  و 
یا  زجاجیه برداری  که  می دهد  نشان  »الف-میم« 
ژله مانند  مایع  آن،  در  که  است  داشته  ویترکتومی 
نیست  ولی مشخص  می شود.  برداشته  داخل چشم 
که تا چه حد عمل جراحی »الف-میم« موفقیت آمیز 

بوده است. 

جراحت »الف میم« در حدی بوده که باعث افتادگی 
یووه آ یا الیه عروقی چشم شده است. این الیه میانی 
چشم، شامل عنبیه – بخش رنگین چشم – می شود 
و دور کل چشم گسترش می یابد. اگر مواد این الیه 
به همراه ماده زجاجیه از زخم »الف-میم« بیرون آمده 
باشد.  زده  بیرون  هم  دارد که شبکیه  احتمال  باشد، 
فارغ از نتیجه عمل جراحی، این جراحتی بسیار جدی 
محسوب می شود. با توجه به این  که احتماال شبکیه 
هم درگیر شده است، چشم »الف-میم« پیش آگهی 

منفی ای دارد. 

۲۳



۳
»ب-ه«

پرتابه ای  اصابت  او مورد  مرد، ۴۳ ساله. چشم چپ 
قرار گرفته که از تفنگی پینت بال شلیک شده بود. 

شیشه های عینک او در اثر این پرتابه  خرد می شود و 
وارد چشم اش می شود. عالوه بر خرده   شیشه هایی که 
 – آب مروارید  او می شوند، دچار  پلک   بریدگی  باعث 
و مشیمیه اش  پارگی شبکیه  و   – تار شدن عدسی ها 
عروقی  بافت  از  است  نازکی  الیه   مشیمیه   می شود. 
)رگهای خونی( که اکسیژن و مواد غذایی را به چشم 
عروقی  الیه  یا  یووه آ،  از  بخشی  مشیمیه   می رساند. 

چشم است.

مثل  تیزی  خارجی  جسم  که  می رود  این  احتمال 
شیشه باعث این جراحات شده باشد. 

وقتی »ب-ه« چشم خود را به پزشک ها نشان می دهد،  

عمل  تحت  »ب-ه«  است.  شده  »نابینا«  می گویند 
جراحی مفصل ویترکتومی، برای ترمیم پارگی شبکیه، 

و نیز عمل جراحی پلک قرار می گیرد. 

یکی از چشم هایش را به طور کامل تخلیه می کنند، و در 
حال حاضر به دنبال پروتزی برای جایگزینی چشم اش 
است. چشم پزشکانی که »ایران وایر« با آن ها مشورت 
چشم  تخلیه  درباره  را  سندی  و  گزارش  هیچ  کرده، 
این  راجع به  نمی توانند  بنابراین،  و  ندیده اند  »ب-ه« 

عمل جراحی، اظهارنظری کنند. 

گزارش شده است که بینایی چشم راست »ب-ه« که 
نزدیک بین بوده، پس از جراحی به شدت دچار اختالل 

شده است. 

۲۴



۴
 »بنیتا کیانی«

از  پس  را  خود  راست  چشم  بینایی  ساله.   ۵ دختر، 
اصابت ۲۰ گلوله  ساچمه ای به سرش از دست می دهد. 
پارگی  و  شبکیه  پارگی  جمله  از  گسترده ای  جراحات 
قرنیه داشته است. قرنیه، بخش شفاف چشم است که 
احتماال  را پوشش می دهد. جسمی خارجی –  عنبیه 
گلوله ی ساچمه ای – به چشم اصابت کرده، و ترکش 

احتمالی آن، در زجاجیه پیدا شده است. 

او تحت عمل جراحی قرار می گیرد تا جسم خارجی را 
از چشم اش بیرون بیاورند و زخم را ترمیم کنند، ولی 
در نهایت بینایی چشم راست اش را از دست می دهد. 
به گفته بستگان »ب-کاف«، او دردهای شدیدی در 
چشم خود احساس می کند، و از سردرد رنج می برد. 
گزارش شده که چشم دیگر او پس از جراحی ورم کرده 

است که بیمار قادر به باز کردن آن نیست. 

مداوای کودکان، چالش مضاعفی برای پزشکان است. 
یک چالش این است که چشم کودکان کوچکتر از چشم 
رفتارهای  جراحی،  عمل  هنگام  و  است  بزرگساالن 
در  دلیل  به همین  می دهد.  نشان  خود  از  متفاوتی 
متخصص  استفاده کرد که  جراحانی  از  باید  مواردی، 
چشم کودکان اند. از طرف دیگر، کودکان ممکن است 
خود  از  ضربه  به  نسبت  شدیدی  ایمنی  واکنش های 
نشان دهند، و این به التهاب های گسترده و آسیب زا 

منجر می شود. 

کودکان  جراحی  و  معاینه  و  آزمایش  این،  عالوه بر 
از  بعضی  برای  باشد.  دشوارتر  مواردی  در  می تواند 
حال  بیهوش کنند،  را  است که کودک  الزم  معاینه ها 
بیهوش  معاینه ها،  همین  برای  را  بزرگساالن  که  آن 
معاینه های  و  آزمایش ها  برای  بنابراین،  نمی کنند. 

بعدی، ممکن است به بیهوشی های مجدد نیاز باشد.

۲۵



۵
»ه-الف«

حدقه   به  ساچمه ای  گلوله ای  ظاهرا  ساله.   ۲۹ مرد، 
چشم راست اش اصابت کرده است؛ یعنی به بخشی از 
جمجمه، که کره  چشم در آن جای دارد. با این که ظاهرا 
جسم خارجی به خود کره  چشم نخورده، مدارکی وجود 
دارد که نشان می دهد جراحت ثانویه ای به چشم وارد 
شده است. به نظر می رسد که خون بین قرنیه و عنبیه 
جمع شده است. به این اتفاق »هایفما« می گویند که 
معموال پس از ترومای نافذ به وجود می آید. این خون 
که معموال از عروق نازک عنبیه می آید، می تواند مانع 
از رسیدن خون به بخش های عمیق تر چشم شود و در 

نتیجه، بینایی بیمار را دچار محدودیت می کند.  
 

در صورتی که بدن خون از دست رفته را دوباره جذب 
کند، هایفما می تواند خود به خود خوب شود. ولی در 
مسدود  را  تخلیه چشم  می تواند سیستم  حال،  عین 
کند و در نتیجه، فشار داخل چشم را افزایش دهد. به 
این نوع اختالالت چشم، آب سیاه یا گلوکوم می گویند 
که می تواند به درد و حتی از دست دادن مادام العمر 

بینایی بینجامد. 

هایفمای »ه-الف« با افتادگی »ملتحمه« همراه شده 
است. ملتحمه، غشا مخاطی شفافی است که صلبیه، 
بخش سفید رنگ چشم را می پوشاند. این ها می تواند 
ظرف  است  ممکن  و  باشد  داشته  مثبتی  پیش آگهی 
بزرگتر،  پارگی های  در  شود.  خوب  خودش  روز  چند 

بخیه  الزم است. 

ممکن است که ]در این مورد[ هایفما و پارگی ، به دلیل 
گلوله  دوم، ترکش یا جسمی جامانده در چشم ایجاد 

شده باشد. 

ارزیابی وضعیت بینایی »ه-الف« پس از جراحاتی که 
به  توجه  با  ولی  است.  مثبت  نسبتا  وارد شده،  او  به 
ریسک مشکالت آتی، باید در این پیش آگهی محتاط 
بود. از آن جایی که به نظر نمی رسد که »ه-الف« جسم 
باشد،  آورده  بیرون  چشم هایش  اطراف  از  را  بیرونی 
از چه  این که  به  بیاورد؛ بسته  بیرونش  آینده  باید در 
التهاب  باعث  اینکه  یا  و  باشد  شده  ساخته  موادی 
بستگی  این  به  جراحی  عمل  احتمال  نه.  یا  می شود 
دارد که آیا می توان بدون خطر، به جسم خارجی در 

کاسه چشم دسترسی پیدا کرد یا خیر؟ 

امکان  بماند،  باقی  چشم  در  جسم  این  زمانی که  تا 
ام آرآی  مثل  پزشکی،  آزمایش های  از  بعضی  انجام 
می کند؛  ناممکن  را  مغناطیسی[  پرتو  ]تصویربرداری 
او  برای  آینده  در  زیاد،  احتمال  به  که  آزمایش هایی 

الزامی خواهند بود. 

۲۶



۶ 
»ه-نون«

ولی  است.  نشده  ذکر  دلیل جراحت  ساله.  مرد، ۲۴ 
غیر  ترومای  یا  آسیب  نتیجه   در  زیاد،  احتمال  به 
نافذ بوده است. عدسی  »ه-نون« مختل و کدر شده 
جسم  از  عنبیه  پاره شده،  او  اسفنکتر  )آب مروارید(، 
زنولیس  و   )Iridodialysis( شده  جدا  مژگانی 

)Zonulysis( در چشم چپ اش ایجاد شده است.

رشته های زنولی رشته هایی فیبری هستند که عدسی  را 
در جای خود نگه می دارد. زنولیس زمانی پیش می آید 
که بعضی از این فیبرها پاره یا جدا شوند، که می تواند 
و  شود،  عدسی ها  خوردن  تکان  یا  حرکت  به  منجر 
فضای  داخل  به  است  ممکن  حاد تر، حتی  موارد  در 

زجاجیه در پشت عدسی بیفتد. 

 Iridodialysis ریشه اش،  از  عنبیه  جداسازی  به 
می گویند. در مواردی که خیلی وخیم نباشد، ممکن 
ایجاد نشود، ولی می تواند  بینایی اختاللی  است در 

شود.  مردمک   تقارن  عدم  و  التهاب  به  منجر 
ماهیچه ای   – عنبیه  تنگ کننده  ماهیچه  یا  اسفنکتر 
حلقوی که در نور روشن مردمک را منقبض می کند 
نور  در  مردمک  وقتی  است.  دیده  آسیب  هم    –
به  نسبت  نشود، حساسیت شدیدی  منقبض  روشن 
نور ایجاد می شود که به بینایی ضعیف و درد چشم 

می شود. منجر 

با عدسی  مصنوعی  و  برداشته  »ه-نون«  آب مروارید 
جایگزین شده است. جراحان یک کیسه فشار کپسولی 
گذاشته اند،  )Capsular Tension Ring( هم کار 

تا کارکرد رشته های زنولی ضعیف را جبران کند.

با توجه به اینکه آسیب فقط به جلوی چشم وارد آمده 
و بیمار تحت درمان قرار گرفته است، »ه-نون« در بین 
پرداخته  آن ها  به  »ایران وایر«  گزارش  در  که  افرادی 

شده، از پیش آگهی نسبتا مثبتی برخوردار است. 

۲۷



۷
»کاف-الف«

پارگی قرنیه در پی تروما غیر  زن، ۲۲ ساله. عالوه بر 
نافذ، کاسه چشم این فرد نیز دچار پارگی شده است. 
به  پرتابه ای  پینت بال،  تفنگ  یک  از  گزارش ها،  بنابر 

چشم او اصابت کرده است. 

وقتی به پزشک مراجعه می کند، بعضی از قسمت های 
بود.  زده  بیرون  چشم  کاسه   از  راست اش  چشم 
می دهد که  نشان  جراحی  عمل  از  پیش  سونوگرافی 
اجزای داخلی به شکل قابل مالحظه ای دچار اختالل 
روشن  پزشکی،  گزارش های  در  بوده اند.  بی نظمی  و 
پارگی شده  نیست که دقیقا کدام بخش چشم دچار 
است، ولی با توجه به اینکه عالوه بر پارگی، به بریدگی و 
زخم هم اشاره شده است، احتماال بیش از یک قسمت 
چشم دچار جراحت شده است. شبکیه  »کاف-الف« 
زمانی  و  است  شده  جداشدگی گسترده ای  دچار  هم 
را  نور  نمی توانسته  گرفته،  قرار  معاینه  مورد  بیمار  که 

دریافت کند.   

تا این درجه معموال غیر قابل  بینایی  از دست دادن 
از  بخشی  ترمیم  برای  »کاف-الف«  است.  جبران 
آسیب های وارده، تحت عمل جراحی قرار گرفته ولی 
وجود  او  چشم  در  بینایی  بازیابی  برای  امیدی  هیچ 
ندارد. بخش های باقی مانده چشم سر جای خود قرار 

دارند. 

»کاف-الف«  جراحی  عمل  که  می رود  احتمال  این 
که  چرا  باشد،  گرفته  صورت  معاینه اش  از  قبل  کمی 
هم  و  می دهد  نشان  را  التهاب  هم  او،  سونوگرافی 
جداشدگی شبکیه را. همین که او توانسته سونوگرافی 
انجام دهد، این نتیجه را تایید می کند، چرا که انجام 
در  اختالل  ایجاد  بدون  باز،  زخم  روی  سونوگرافی 
در  است.  دشواری  بسیار  چشم کار  بخش های  دیگر 
به خرج خود،  از جراحی، »کاف-الف«  ماه های پس 
به بخش های باقی مانده چشم اش، سلول های بنیادی 
در  پزشکی ای  گزارش  هیچ  هنوز  است.  کرده  تزریق 
دسترس نیست که ماهیت و نتیجه این عمل را نشان 

دهد. 

چشم،  در  بنیادی  سلول های  از  استفاده  کلی،  به طور 
روش نامعمولی برای مقابله با از دست دادن بینایی 
ناشناخته  موفقیت اش  شانس  می شود که  محسوب 
و بعید است. ولی در عین حال، ممکن است که در 
کشورهای  از  سریع تر  حوزه  این  در  تحقیقات  ایران، 

دیگر صورت گرفته باشد. 

بنیادی  سلول های  از  استفاده  آمریکا،  در  مثال  برای 
آزمایشی است  کامال در مرحله   در چشم پزشکی هنوز 
از  می گیرد.  صورت  تحقیقاتی  محیط های  در  فقط  و 
از سلول های  جمله ریسک هایی که در مورد استفاده 
بنیادی در نظر می گیرند، شکل گیری جای زخم است. 
توجهی  قابل  نتیجه  موارد، سلول ها هیچ  بسیاری  در 

ندارند.  

۲۸



۸ 
»نون«

مرد، ۴۰ ساله. بیش از ۹۰ زخم دارد که نتیجه شلیک 
گلوله ساچمه ای به بدن اش بوده، و ۲۰ تا هم به سرش 
و  این گلوله های ساچمه ای  از  بسیاری  اصابت کرده. 

اجزای شان، در بدن این فرد باقی مانده اند.

عالئم  همچنین  و  شدید  کبودی هایی  عکس ها، 
ورود دو یا چند گلوله به پلک چپ این فرد را نشان 
باز »نون« گرفته شده،  از چشم  می دهند. عکسی که 
بخش  شده،  برآمدگی  دچار  چشم  می دهد که  نشان 
سفید چشم خونریزی کرده و غشا ملتحمه ورم کرده 
است. شواهدی بر افزایش فشار خون در ناحیه عمومی 
وجود دارد. روشن نیست که آیا این عکس ها بعد از 
عمل جراحی گرفته شده اند، و اگر این طور است، چقدر 
پس از عمل تهیه شده اند؟ و اینکه شاید اصال در هنگام 

جراحی گرفته شده  باشند. 

خود کره چشم و بخش جلویی چشم به ظاهر سالم ا ند، 
مدارک  روی  از  نمی توان  را  بینایی  موقعیت  ولی 

موجود ارزیابی کرد. 

نشان  آمده اند،  پرونده  در  که  تی اسکن هایی  سی 
می دهند که بعضی از گلوله های ساچمه ای در بخش 
عقبی کاسه چشم باقی مانده اند. با توجه به عمق این 
بخش، این امکان وجود داشته که گلوله عصب بینایی 
است،  مغز  به  چشم  از  اطالعات  انتقال  کارش  که  را 
مختل کند، ولی بر اساس مدارک موجود در پرونده، 

روشن نیست که آیا این اتفاق افتاده است یا خیر؟

در  عکس برداری،  از  پس  شده،  گزارش  که  طور  آن 
یعنی  این  ریخته اند.  سیلیکون  روغن  »نون«  چشم 
پزشکان  است.  شده  شبکیه  جداشدگی  دچار  »نون« 
زمانی از روغن سیلیکون استفاده می کنند که بخواهند 
برای مدتی طوالنی، شبکیه را در جای خود نگه دارند، 
شبکیه را مجددا وصل کنند، و یا در آینده آن را بردارند. 
خوب  بینایی  از  مانع  می تواند  سیلیکون  روغن  خود 
شود و در بعضی موارد، قرنیه، شبکیه و عصب بینایی 

را سمی می کند. 

بنابر گزارش ها، »نون« پیش از عمل جراحی توانسته 
با  آورد.  دست  به  را  چشم اش  بینایی  از   ۱۰٪ حدود 
جراحی   عمل  مورد  در  پزشکی  گزارش های  این که 
بعید  نیست،  دسترس  در  فعال  آن  نتیجه   و  »نون« 
است که بهبودی قابل توجهی در بینایی این چشم اش 

حاصل شود. 

۲۹



۹ 
»ر-ب«

مرد، ۴۱ ساله. به نظر می رسد که به دلیل ضربه  وارده از 
نوعی سالح، دچار پارگی عمیقی در پلک هایش شده 
باتوم  اصابت  را  بیمار دلیل جراحت  این که  با  است. 
احتماال  معتقد اند  پزشکان  گزارش ها،  بنابر  می داند، 
به دلیل برش چاقو بوده است. برای ترمیم جراحت، 
الزم است عمل پیوند صورت بگیرد که در آن، از پوست 
از بدن فرد یا جسد فردی اهداکننده  بخش دیگری 

برای بستن زخم استفاده می شود. 

در حال حاضر، هیچ گزارش پزشکی دیگری در دست 
خود  به  »ر-ب«  جراحت  صورتی که  در  ولی  نیست، 
مثبتی  پیش آگهی  می تواند  باشد،  نرسیده  چشم 

داشته باشد. 

پیوند،  عمل  از  پس  و  پیش  فرد  این  پلک  کارکرد 
مشخص نیست. تصاویر نشان می دهند که در بخشی 
از روند، برای بسته نگه داشتن پلک، از بخیه استفاده 
آسیب  احتماال  پلک  ماهیچه   یعنی  این  و  کرده اند، 

دیده است. 
بهره مند  درستی  کارکرد  از  که  پلک هایی  غیاب  در 
باشند، سطح چشم مرطوب نخواهد ماند و در نتیجه، 
به  می تواند  که  شود،  خشک  می تواند  به سرعت 
نابینایی،  جمله  از  مادام العمر،  و  جدی  آسیب هایی 

بینجامد.

مدت  دراز  در  »ر-ب«  بازسازی شده   پلک های  اگر 
دوباره کارکرد درست  خود را به دست بیاورند، و اگر 
خود چشم در اثر جراحت، آسیبی جدی ندیده باشد، 
باشد.  داشته  مثبتی  پیش آگهی  می تواند  »ر-ب« 
قطعی  امری  این  موجود،  شواهد  اساس  بر  ولی 
بینایی،  به  مربوط  بالقوه   مشکالت  عالوه بر  نیست. 
عمل  و  زخم  جای  جراحت،  اثر  در  احتماال  »ر-ب« 

پیوند پوست خواهد داشت. 

۳۰



۱۰ 
»سین-سین«

به  که  بوده  ترومایی  یا  ضربه  دچار  ساله.   ۲۷ مرد، 
به  گزارش ها،  بنابر  است.  شده  منجر  چشم  برداشتن 
این فرد ضربه با وسیله  »تیزی« وارد شده است، ولی 
در عکس های صورت »سین-سین«، دو زخم ناشی از 
اصابت گلوله  ساچمه ای روی پلک های یک چشم اش 

دیده می شود. 

عمل جراحی مفصلی برای ترمیم زخم او صورت گرفته 
عدسی ها،  برداشتن  می شود:  زیر  موارد  شامل  که 
)که   Pars Plana ویترکتومِی  یا  زجاجیه برداری 
و  می کند(  میسر  را  چشم  عقبی  بخش  به  دسترسی 

این احتمال  از داخل چشم.  برداشتن جسم خارجی 
می رود که گلوله  ساچمه ای چشم را سوراخ کرده باشد 
به همین  باشد.  رفته  چشم  پشتی  بخش  عمق  در  و 
جسم  به  تا  بردارند  را  زجاجیه  باید  پزشکان  دلیل، 

خارجی دسترسی پیدا کنند. 

نتیجه  قطعی و مشخص این روند در دسترس نیست، 
نهایت،  در  که  است  این  است  مشخص  آن چه  ولی 
»سین-سین« مجبور شده که یکی از چشم های خود 

را تخلیه کند. 

۳۱



۱۱ 
»سامان«

این  چشم  شده،  گزارش  که  آن طور  ساله.   ۳۰ مرد، 
چراغ  پشت  سیکلت،  موتور  بر  سوار  که  زمانی  فرد 
شلیک  اسلحه  یک  از  پرتابه ای که  با  بوده،  راهنمایی 
می شود، آسیب می بیند و در نتیجه، در اطراف چشم، 
کبودی هایی شدید پیش می آید و خونریزی می کند.  

تصاویر غیر پزشکی ای که به فاصله  کمی پس از ضربه 

گرفته می شوند، نشان می دهد که ترومای سنگینی به 
چشم »سین -ت« وارد شده است.

 گزارش ها حاکی از آن است که وقتی »سین-ت«  
اصال  می گیرد،  قرار  معاینه  مورد  پزشکان  توسط 
هیچ  عمال  یعنی  این  و  نمی کرده،  احساس  را  نور 
آسیب دیده اش  چشم  بینایی  بازیابی  برای  شانسی 

ندارد. 

۳۲



۱۲ 
»پ«

را در  بسیار وخیم و حادی  دختر، ۱۶ ساله. جراحت 
ساختارهای  از  بسیاری  که  داشته،  خود  چپ  چشم 
کره  است.  داده  قرار  تحت الشعاع  را  چشم اش 
چشمش دوبار سوراخ شده، که می تواند حاکی از ورود 
آن چه در گزارش  باشد.  گلوله  از  ناشی  و خروج زخم 
»پ« می بینیم، عبارت است از ورود جسمی خارجی 
 ،)Subretinal( به داخل چشم، خونریزی زیر شبکیه
در  خون  مشیمیه،  جداشدگی  شبکیه،  جداشدگی 
ملتحمه، ورم ملتحمه و ناپیوستگی دیواره  کره  چشم. 
در نتیجه، بخشی از خود کره چشم هم از دست رفته 

است. 

خونریزی زیر شبکیه، در پشت شبکیه اتفاق می افتد. در 
این مورد، خون پخش شده و باعث جداشدگی شبکیه 
مهم ترین  زرد،  لکه  یا  ماکوال  مشخصا،  است.  شده 
بخش شبکیه که در دید مرکزی دخالت دارد، جدا شده 
است. آسیب به این بخش می تواند تاثیر بسیار حادی 
بر بینایی بگذارد. بیمارانی که ماکوالی شان از کارکرد 
را طوری می بینند که  نیست، جهان  برخوردار  درستی 
انگار انگشت شست شان را بر مرکز دید  خود گذاشته 

باشند. 

تا  مشخص نیست که در این مورد میزان جداشدگی 
چه حد بوده، و در نتیجه به سختی بتوان فهمید که تا 
چه حد دید مرکزی چشم آسیب دیده است. در اغلب 
مواردی که فرد دچار خونریزی شبکیه زیرین می شود، 

دید مرکزی خود را برای همیشه از دست می دهد. 

»پ« تحت عمل جراحی قرار گرفته است، ولی نتیجه  
عمل روشن نیست. با توجه به میزان جراحات، حتی 
اگر جراحی موفقیت آمیز هم بوده باشد، باز هم احتماال 
پیش آگهی ضعیفی خواهد داشت. در عکسی که کمی 
پس از عمل جراحی گرفته شده، چشم ظاهر نرمال و 
لزوما  ولی  نمی رسد،  باز  به نظر  و  دارد،  را  کروی خود 
معنایش این نیست که »پ« از بینایی خوبی برخوردار 
که  است،  شده  افتادگی  دچار  ظاهرا  هم  پلک  است. 

این نیز می تواند مانع بینایی شود. 

۳۳
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