صحة
العينين

التهابات العيون

س :أين ومتى تكثر التهابات العيون؟
ج :فــي الصيــف -عندمــا تزداد حــدة الغبار -في املــدارس بني
األطفال  -قد تصاحب أمراض الشــتاء مثل اإلنفلونزا والتهاب
احللق والبلعوم واحلصبة.
س :ما هي أعراضها؟
تــورم اجلفــون
ج :إحمــرار العــن  -الشــعور بجســم غريــب ُّ -
والتصاقها.

س :ما هي مضاعفاتها؟
تقــرح القرنيــة  -التهــاب القزحيــة  -وقد تــؤدي إلى فقدان
جُّ :
البصر في حاالت نادرة.
س :هل ربط العني صحي في حالة االلتهابات؟
ج :مينــع منعــاً باتــاً ربــط العــن حيــث أنــه يســاعد علــى تكاثر
امليكروب.
س :ما هي طرق انتقال العدوى؟
ج :عــن طريــق اإلفــرازات احلاملــة للجراثيــم بإحدى الوســائل
التالية:
٭ ٭عن طريق الفوط أو استعمال الوسادة.
٭ ٭الذباب.
س :إذن ما هي كيفية الوقاية من املرض؟
ج :النظافة  -عدم اســتعمال فوط املريض ،أو النوم على وسادة
املريض  -القضاء على الذباب  -عدم اإلهمال في تلقي العالج.

الكتاركت أو الماء األبيض أو عتامة العدسة

مرض غير ٍ
معد يصيب عدسة العني فيعتمها ويفقدها شفافيتها
ممــا يســبب ضعفــاً في اإلبصــار دون ألــم ،ويعانــي املصاب من
حتسسه لإلضاءة املبهرة والقوية مع ضعف في النظر لي ً
ال.
س :ما معنى الكتاركت أو ما يسمى باملاء األبيض؟
ج :هــو إصابــة عدســة العني الشــفافة بســوائل جتعلهــا معتمة
للنظر ،وبهذا يفقد املريض نظره تدريجياً.
أسباب الكتاركت
٭ ٭التقــدم بالعمــر ويتســارع مــع وجود أمــراض مثل الســكري
وارتفاع ضغط الدم.
٭ ٭إصابة العني بحادث.
٭ ٭األشعة فوق البنفسجية والتعرض لألشعة السينية.
٭ ٭عوامل وراثية ،فيصيب بعض األطفال حديثي الوالدة.
٭ ٭بعض أمراض اجللد كاألكزميا.
٭ ٭التدخني ،حيث يزداد معدل املرض مبعدل  3-2أضعاف.
٭ ٭بعض األدوية مثل الستيرويدات.
س :ما عالجه؟
ج :التدخل اجلراحي.

س :هل يرجع البصر بعد العملية؟
ج :يتــم إعــادة البصــر بدرجــة كبيــرة بزرع عدســة أخــرى مكان
العدســة املزالــة .قد يكــون هناك تفاوت في احلصــول على قوة
بصر جيدة بعد العملية وأن يرجع إلى حالة املريض قبل العملية.
مث ً
ال السكري  -اإلصابات  -األمراض اخللقية عند األطفال -
االلتهابــات القزحية املزمنة  -ارتفاع ضغط الدم  -كلها عوامل
قد تؤثر في خفض درجة الرؤية بعد العملية.

الجلوكوما (الماء األسود أو األزرق)

س :ما معنى كلمة جلوكوما؟
ج :ارتفاع ضغط العني عن املعدل الطبيعي مما ينتج عنه ضمور
في العصب البصري وفقدان للنظر.
س :ما هي األسباب املؤدية إلى ارتفاع ضغط العني؟
ج :أسباب خَ لْقية عند األطفال  -كبار السن  -التهابات العني -
األورام  -اإلصابات.
س :ما العالج؟
ج :٭ عالج باألدوية.
٭ ٭عالج بالليزر.
٭ ٭عالج باجلراحة.
س :ما نسبة جناح العالج؟
ج :تتفاوت حسب مسببات املرض.

قوة اإلبصار عند األطفال

س :ما شكل عني الطفل عند الوالدة بأيام؟
ج :تكون اجلفون مغلقة ،قد تتحرك العيون بغير جتانس فتعطي
مفهــوم احلــول عند األمهــات ،حيث أن عضــات العني ال تكون
متآلفة للعمل معاً.
س :كيفية التأكد من أن الطفل حديث الوالدة يرى بعينيه؟
ج :اإلضاءة الشــديدة حني توجــه لعينيه جتعله يغلقها أو يحرك
رأســه بعيداً عنها ،بعد ذلك بشــهور يستطيع النظر إلى األشياء
ومتابعتها.

س :كيف تعرف األم بأن طفلها املولود ال يعاني من احلول؟
ج :تســتمر حركــة العــن فــي التجــول أو البحــث فــي جميــع
االجتاهات حتى بلوغه ســن السنة ،وبعدها تثبت حركة العينني
معــاً فــي االجتــاه الصحيح ،بعدها تســتطيع األم عــرض طفلها
على طبيب العيون إذا ش َّكت في األمر.
س :متى يكتمل نظر الطفل؟
ج :بعد سن الثالثة.
س :ما هي السن املناسبة لفحص نظر الطفل؟
ج :بعد سن الثالثة (أي في مرحلة رياض األطفال).
س :هل التأخير في فحص نظر الطفل مضر؟
ج :جداً ،حيث أن ضعف النظر عند األطفال يصعب عالجه بعد
سن السابعة.
س :ما أنواع ضعف النظر عند األطفال؟
ج :طول النظر ،قصر النظر ،االستجماتزم ،احلول.

طبيعي

حدبة
عدسة ُم َّ

قعرة
عدسة ُم َّ

طول نظر

ُقصر نظر

أمراض الجفون

س :ما هي أمراض اجلفون اخملتلفة؟
ج :٭ التهــاب تقشــيري (وجود قشــور على حافــة اجلفن وتكثر
عند األطفال).
وتقــرح حافــة اجلفــن يتبعهــا
٭ ٭التهــاب تقرحــي (احمــرار
ُّ
سقوط األهداب).
٭ ٭دمامــل علــى حافــة اجلفــن ،ويظهــر علــى شــكل انتفــاخ
باجلفن مع ألم شديد واحمرار.
س :ما العالج؟
ج :عرض احلالة على الطبيب اخملتص لتلقي العالج املطلوب.
س :ما هو تأثير أشعة الشمس على العني؟
ج :٭ إن التعــرض ألشــعة الشــمس الشــديدة يــؤدي إلى حروق
بالعني كحروق اجللد.
٭ ٭كمــا يســبب إرهــاق العــن ملا حتتويه أشــعة الشــمس من
أشعة حتت احلمراء وأشعة فوق البنفسجية.
٭ ٭قد تتسبب أشعة الشمس في حدوث عتامة بعدسة العني
وهــذا مــا أثبته العلــم أخيراً ،ويســمى بالكتاركــت أو املاء
األبيض.
٭ ٭أيضاً تب ّين أن النظر إلى قرص الشمس وملدة طويلة يؤدي
إلى أضرار جسيمة مبركز الرؤية بالعينني ،قد تؤدي إلى
العمى الدائم.

بعض المؤثرات األخرى على العين

٭ ٭التعــرض للحــام أثناء صهــر احلديد بدون لبــس النظارة
اخلاصة قد يؤدي إلى احمرار شــديد بالعينني مع حروق
بالقرنيــة ،لذلــك تأتــي أهميــة لبــس النظــارة الشمســية
للحفاظ على جمال العني وصحتها.
س :ما هو تأثير التدخني على العينني؟
ج :٭ يهيج العينني.
٭ ٭يسبب احمرار العينني وزيادة إفراز الدموع.
٭ ٭اإلحســاس بالتعــب واإلرهــاق الســريع ،خصوصــاً عنــد
الرؤيــة في الظالم أو عند زيادة التركيز في حالة القراءة
أو قيادة السيارة.
٭ ٭يــؤدي إلــى جفــاف العينــن ،وبالتالــي ســهولة تعرضهما
للعوامل اجلوية وااللتهابات.

