إدارة تعزيز الصحة

إصابات العين
وطرق اإلسعافات األولية

لقد حبانا الله بنعم كثيرة ال حتصى وإن من أجمل ما منحنا
اخلالــق ســبحانه وتعالــى نعمة البصر التــي ال تقارن بنعمة
بعد نعمة اإلسالم دين احلق املبني.
إن عينيــك جوهرتــان ثمينتان جعلهما اللــه تعالى في أعلى
موضــع باجلســم وحماهمــا بالعظــام واجلفــون والرمــوش
وجعــل إحساســهما مــن أدق أنــواع اإلحســاس فــي جســم
اإلنســان ،وذلك ألن مهمتهما من أكبــر املهام باإلضافة إلى
شــكلهما املتميــز إذ يتعــرف بهمــا علــى األشــخاص ويتغنى
بجمالهما الشعراء واألدباء.
وإليــك أخــى القــارئ بعــض النصائــح وكيفيــة اإلســعافات
األولية إذا ما قدر أن تصاب العني بأذى:

بعض النصائح وكيفية اإلسعافات

أو ًال :احملاليل واملساحيق الكيميائية:

عند تعرض العني ألي محلول كيميائي مثل السوائل املنظفة
وبخاخــات مكافحــة احلشــرات أو محاليــل مكافحة اآلفات
الزراعيــة أو الكولونيــا والعطور بأنواعهــا ،إلى غير ذلك من
املركبات السائلة أو الصلبة ،مثل األسمدة الكيميائية وبودرة
الدهانات أو سموم احلشرات وما ماثلها ،إذا تعرضت العني

ألي شــيء مــن ذلك فما عليــك إال أن تبدأ على الفور بغســل
العني املصابة باملاء وبشــكل مســتمر حتى تتأكد من أن املادة
الكيميائية قد مت تخفيضها أو إزالتها متاماً من العني ،وعند
وجــود أجســام غريبة فاســتعن بأحد األشــخاص من حولك
إلخراجها خصوصاً إذا كانت تلك األجسام بعيدة عن القرنية،
إما إذا كانت تلك األجسام الغريبة على سطح القرنية فينبغي
عدم التعرض لها وتركها للطبيب اخملتص إلزالتها.
واعلــم إن أهــم عالج ملكافحــة أثار احملاليــل الكيميائية هو
غســل العني مع فتح اجلفنني جيداً وذلك باســتخدام سائل
نظيف حتى ولو لم يكن ما ًء ،كأن يكون الســائل املوجود في
تلك اللحظة لبناً أو حليباً بارداً.
وذلك ألن كل تأخير في تخفيف تركيز ذلك احمللول الساقط
فــي العــن ســيكون له آثار ســيئة بالغة في العــن إذا لم يتم
تخفيفه أو إزالته في اللحظة األولى من إصابته للعني .بعد
ذلك بادر مبراجعة الطبيب اخملتص إلكمال العالج.
إن لبــس النظارة الواقية أثناء القيام بعمليات رش املبيدات
أو أثنــاء التنظيــف باســتخدام احملاليل الكيميائيــة له أكبر
األثر بأمر الله في الوقاية من إصابة العني.

ثاني ًا :جروح العني:

اإلســعافات االوليــة مفيدة جــداً خصوصــاً عندما نتحدث
عــن العــن وحاســة اإلبصــار ألن إصابــة العــن قد تشــكل
خطراً على قوة اإلبصار ،فالقطع الصغيرة التى تتطاير من
األدوات املتكسرة ،قد تتسبب بتمزق بعض أجزاء من العني
أو تسبب التهابات فى العني ورمبا يحدث ضرر دائم.
ويعتبر الغبار املتطاير فى اجلو وشــعر احلواجب املتساقط
مــن أكثــر األجســام الغريبة التــى تدخل العــن وقد حتدث
فيها التهاباً .وهذه األجسام الغريبة عندما تلتصق بالسطح

اخلارجى للعني أو تغوص حتت اجلفن وعلى األخص اجلفن
األعلى حتدث أملاً موجعاً واحمراراً.
عنــد تعــرض العــن ألي إصابة بجســم حاد مثل األســاك
احلديديــة أو شــوك النخيــل أو لعــب األطفال احلــادة مثل
الســهام فإن إمكانية حدوث جــروح للعني تكون غالباً كبيرة
جــداً .فــا تتهــاون بذلــك األمــر حتــى وإن لــم تتأثــر حدة
اإلبصــار وحتــى ولــو لم يحــدث احمــرار بالعني .لــذا يجب
عليك املبادرة إلى الطبيب اخملتص للتأكد من سالمة العني
وعليــك عنــد رؤيــة جرح بالعني عــدم دعكها أو حتى ملســها
باليد وتنظيفها ،وإمنا قم بتغطيتها بشاش نظيف جداً بعد
إغــاق اجلفنني ،وقم بوضع نظــارة واقية عليها حتى تصل
إلى الطبيب اخملتص إلكمال عملية الكشف ومن ثم العالج.
وتبــدأ أعــراض إصابــة األجســام الغريبــة للعــن بألــم فى
العني املصابة وشــعور باحلكة واضطراب فى مجال الرؤية
وتســاقط الدمــوع واإلصابــة بالتهــاب واحمــرار فــى العني
املصابة ،وميكن فى احلاالت البســيطة نزع أو إزالة اجلسم
الغريب بلطف مثل الشعر أو الغبار وإذا لم يكن ذلك ممكناً
فالذهاب إلى املستشفى هو أسلم طريق.

ثالث ًا :االلتهابات امليكروبية السطحية:

عنــد إصابة العني بالتهابات ميكروبية ســطحية فإن بياض
العــن يصبــح مشــوباً باللــون األحمر وقــد يكــون االلتهاب
فيروســياً أو بكتيرياً .وتكون االلتهابات البكتيرية مصاحبة
باإلفــرازات الكثيــرة ذات لــون ذهبي وتســبب التصاقاً بني
الرمــوش (اجلفــن العلوي واجلفن الســفلى) خصوصاً عند
االستيقاظ من النوم .هذه االلتهابات حتتاج إلى عالج طبي
بالقطرات احملتوية على املضادات احليوية ولكن األهم من
ذلك هو تنظيف العني بأى ســائل معقم آخر مثل اســتخدام
املــاء املغلي بعد تبريده وبشــكل متكــرر بحيث يكون تنظيف
العني كل نصف ساعة مث ً
ال حتى يتم إعطاء العالج املناسب
من قبل األخصائى.

رابع ًا :اإلصابات السطحية:

عنــد تعــرض العــن لإلصابــة باخلــدوش الســطحية مثــل
تعرض العني إلشــعاعات حلام األكســجني أو عند خدشــها
بأجســام غير حادة مثل طرف اإلصبع أو بأي جسم مشابه
مما يســمى (باخلطفــة) ،ننصح بأن كل مــا عليك عمله هو
تغطيــة العــن بقماش أو شــاش نظيف بحيــث تتأكد من أن

اجلفــن ال ميكنه التحرك خلف الغطاء وذلك لتخفيف األلم
املصاحــب حلركــة اجلفــون فوق ســطح القرنيــة اخملدوش
إذ أن حركــة اجلفون فوق ســطح العني اخملدوشــة تقلل من
سرعة منو اخلاليا وتزيد من مدة الشفاء.

تذكر أن:

اســتخدام القطرات اخملدرة لسطح العني يؤدي بالفعل إلى
اختفــاء األلم املصاحب للخــدوش التي حتصل بالذات عند
التعــرض إلشــعاعات حلام األكســجني ولكن لفتــرة قصيرة
مما يضطر املصاب لوضع قطرة مرة ثانية وثالثة ولكن تلك
القطرات تؤدي إلى تهتك القرنية ومن ثم البصر متاماً.
فاحذر من طلب تلك القطرات من الصيدليات التجارية أو
طلبها من الطبيب املعالج إذ أن العالج الناجح بإذن الله هو
مجــرد تغطيــة العني وأخــذ حبوب مســكنة لأللم مع عرض
نفسك على الطبيب اخملتص إلكمال العالج واملتابعة.
وتذكــر هنا أيضاً أن اســتخدام النظــارات الواقية هي التي
ســوف توفــر لــك احلماية الكاملة بــإذن الله مــن أن تصاب
عيناك بأي مكروه.
فهــذا كان موجــزاً ملوضوع اإلصابات اخملتلفــه للعينني وما
يتم اتخاذه من إجرائات وإســعافات متنوعة لعالج إصابات
العني وبعض النصائح وكيفية اإلسعافات.
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