ضعف النظر والحول
عند االطفال.

كتيب معلومات مخصص لالَباء واألمهات

اآلباء األعزاء،
هل يعاني طفلك من ضعف البصر وتسعى إلى زيارة طبيب العيون للتعرف على أسباب
هذا االضطراب وتقديم له ،بداية سيتم الكشف على طفلك من قبل طبيب العيون أو مقوم
البصر وهو خبير في تقييم ما يمكن أن يراه األطفال ،حيث سيعمل على توفير العالج
المناسب للطفل من أجل التغلب على ضعف البصر بأقصى سرعة ممكنة.
في الصفحات التالية ،سنحرص على إمدادك بمعلومات ونصائح مفيدة من شأنها أن
تمك ّنك من دعم طفلك بشكل فعّال خالل مرحلة العالج ،وبالتالي مساهمتك في النجاح.
نتمنى لكم النجاح والتوفيق وتحسّن صحة أطفالكم بشكل سريع وفعّال.
فقط كن شجاعًا :في الغالبية العظمى من الحاالت ،يمكن تصحيح الضعف البصري دون
أي قيود.
فريق ™ 3M™ Opticludeالخاص بك

2
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جدول المحتويات
احتاج المساعدة ،فطفلي يعاني من ضعف البصر

4

ال تقلق :الفحص

5

المرحلة التالية من الفحص:
قطرات العين لتوسعة قاع العين
لذلك قم بمساعدة طفلك

6

التشخيص :ضعف البصر

6

الحول (التحديق)

7

مساعدة خالية من المشكالت :العالج باالنسداد
إيقاع العالج ومدته

8

9

الحل غير المؤلم :الصقة العين المزودة بتقنية السيليكون

11

اختبار واحد يحكي أكثر من

1000

		
كلمة

نصائح استخدام خاصة بالعالج بالتغطية
هل تريد األفضل لطفلك؟

13-12

14

©MARVEL

3

العالج:
الشعور باأللم أثناء تغيير الصقة العين

احتاج المساعدة ،فطفلي يعاني من ضعف البصر
هل الحظت تغييرات في سلوك طفلك مما يجعلك تشعر بعدم االرتياح والشك في أنه قد
يعاني من ضعف البصر.

في ما يلي ،سوف نسرد الحاالت األكثر شيو ًعا ،ف ّكر في األعراض التي
الفعالة مباشرة:
تظهر على طفلك ويشكو منها ،حتى تقدم للطبيب المشورة ّ
•	فتح وغلق عينيه بسرعة ،،تطرف عينه ال إراديا• ،،
•
حول بعين واحدة
•
• حول بالعين
•
• تذبذب المقلتين السريع الإلرادي
•
• مشاكل التركيز
• ميل الرأس

رؤية مزدوجة
ضعف البصر
صداع
ترردات مفاجئة
حرقة في العيون

في حال حدوث واح ًدا أو أكثر من االضطرابات المذكورة أعاله ،فإن طبيبك عادة يفحص
طفلك بالتعاون مع مقوم البصر الكتشاف ضعف البصر.
©Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard

بشكل
ال تقلق ،فالفحص غير مؤلم على اإلطالق ،حيث يمكنك دائما عالج ضعف البصر
ٍ
فعّال بفضل عدد كبير من العالجات المتقدمة.

4

"كنت هنا مع أمى ،ولكنني لم أشعر
بألم على اإلطالق بسبب الفحص "
شارلوت  5سنوات ،من دالمين

ضعف البصر؟ ما هو؟
عدم وصول حدة اإلبصار إلى نسبة
 ٪100في إحدى العينين أو كليهما،
على الرغم من ارتداء النظارات
الصحيحة ،فنحن نتحدث عن ضعف
البصر (الحول).
حيث يعاني الطفل من األعراض
التالية( :الالبؤرية) ،تذبذب المقلتين
السريع الإلرادي ،قصر و/أو طول
النظر ،الحول

ال تقلق :الفحص
يخاف معظم األطفال من فحص العيون بشكل كبير ،لذا بداية يجب عليك أن تعمل على
طمئنتهم ومنحهم الشعور بالراحة والهدوء ,بقدر اإلمكان ،وضح لطفلك ما سيحدث خالل
الفحص مع طبيب العيون ومقوم البصر ،ولكن قبل كل شيء ،يجب أن يعرف أنه ال يوجد
ما يخشاه.

يبدأ الفحص بإجراء مقابلة طبية مفصلة:
•	هل تم تطبيق عالجات أخرى (العالج المهني ،العالج بالحركة ،علم أمراض النطق
واللغة ،وما إلى ذلك)؟
• هل أمراض العين وراثية في العائلة؟
• هل كان الحمل والوالدة طبيعيا؟
• ما هي األعراض  /الشكاوى؟
•	 هل يعاني طفلك من
أمراض أخرى؟
• هل يتناول طفلك أي دواء؟
•	هل يعاني طفلك من
نقص في النمو؟
وبعد ذلك يتم فحص طفلك من قبل
مقوم البصر في المدرسة البصرية.
هنا يمكن فحص حدة اإلبصار،
والتفاعل بين العينين ،وما إذا كان
طفلك ينظر بكلتا العينين (رؤية
مجسمة) أو يعاني طفلك من الحول.

5
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الفحص :يقوم مقوم البصر بإجراء
فحص البصر في جو مريح وبشكل غير
مؤلم تمامًا.

مقوم البصر
مقوم البصر هو خبير في تقييم ما
يمكن أن يراه األطفال ،حيث تم
تدريبه خصيصا لفحص األطفال
من جميع األعمار ،وال سيما حاالت
فحص حدة اإلبصار ،والتفاعل بين
العينين ،واستبعاد الحول الممكن،
كما يخضع مقوم البصر للعديد من
التدريبات التي تستمر لعدة سنوات،
بما في ذلك العمل في عيادة عيون
متخصصة.

المرحلة التالية من الفحص:
قطرات العين لتوسعة قاع العين
لفحص عيون طفلك بشكل كلي ،سيتم وضع قطرات في العيون لتوسعة قاع
العين وإراحة عضالت التركيز في العيون مع عضالت العين الداخلية ،وبهذه
الطريقة فقط يمكن تحديد رؤية العيب الممكن بشكل صحيح.
تنبيه :تستغرق هذه القطرات حوالي  30دقيقة لتعمل وتنشط.
لذا عليك إحضار شيء ما لتلعبه أو تقرأه مع طفلك.
سهولة العالج وفعاليته :الحول للداخل

لذلك ساعد طفلك:

استغرق الوقت الكافي واسترخ بهدوء وراحة.
يحتاج الكشف والفحص والوقت الالزم حتى ينشط تأثير قطرات العين خالل  2/1 1على
األقل ،لذا احرص على رعاية طفلك وتسليته وتبسيط األمر عليه خالل فترات الراحة!

التشخيص :ضعف البصر
قد يبدو األمر سي ًئا للغاية ،إال أنه ليس كما يبدو ،ففي معظم األحيان يرجع ضعف البصر
(الحول) إلى عدم ممارسة تمارين النظر وليس إلى سبب مرضي في العين نفسها ،لذا
يمكن تعلم الرؤية الصحيحة!
		
©Disney/Pixar

6

في حال وجد الطبيب ومقوم البصر أن طفلك
يعاني من ضعف البصر ،فعادة ما يرتبط
ذلك العيب بالحول ويتم معالجته وفقا لذلك،
ويكون العالج الموصى به عادة هو مزيج
من ارتداء النظارات الطبية الصحيحة مع
ما يسمى بالعالج بالتغطية (العالج باستخدام
الصقة العين من  ™3Mأوبتيكلود™).

"كان تشخيص ضعف البصر أمرً ا
سي ًئا بالنسبة لنا كآباء ،ولكن لم يعد
األمر كذلك ،فمع العالج المناسب
نستطيع أن نسيطر على األمر".
ماريا وديفيد وسفين,
 8سنوات ،من سويست

(الحول) هو المحاذاة غير الصحيحة
الدائمة أو العرضية لعين واحدة أو كالهما
هناك العديد من أشكال الحول المختلفة:
الحول المرئي (أو الظاهر)
في هذا النوع من الحول تنحرف عين واحدة باستمرار عن اتجاه رؤية العين األخرى،
واعتمادا على االتجاه ،يشار حينئ ٍذ إلى الحول بـ"الحول للداخل" أو "الحول للخارج" أو
"الحول ألعلى" أو "ارتفاع الحول".
الحول نحو األشياء الصغيرة
في هذا النوع من الحول ال يستطيع الشخص العادي في
معظم األحيان التعرف على المربعات الصغيرة ج ًدا ،ألن ذلك
يحدث غالبا بعد فوات األوان وبعد أن يؤثر ضعف البصر عليه.
الحول المخفي (الحول البصري)
يحدث هذا النوع من الحول في بعض األحيان عندما
يتم تغطية العين أو عند النوم .فبمجرد أن تنظر كلتا العينين لشيء
ما ،فإنها على الفور تثبت على نفس الهدف مرة أخرى.
الحول المتبادل
في هذا النوع من الحول يتم التناوب بين
العين اليمنى أو اليسرى في الوقت نفسه.
حول وحيد الجانب
في هذا النوع من الحول تنحرف دائمًا عين واحدة.
الحول الشللي
يصاب العديد من كبار السن ممن يعانون من
ارتفاع ضغط الدم وأمراض السكر واحتشاء
الدماغ بهذا النوع من الحول.
7
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حول للداخل
حول للخارج
حول ألعلى
الحول ألعلى

مساعدة خالية من المشكالت:
العالج بالتغطية
أثناء تصحيح حدة اإلبصار من خالل ارتداء النظارات الطبية الصحيحة ،يمكن استخدام
ما يسمى "بالصقات العين" أو "الصقات التغطية" من  ™3Mأوبتيكلود™ على سبيل
المثال.
فهذا النوع من العالج قائم على مبدأ بسيط :من أجل تدريب العين "المريضة" ،يتم تغطية
العين "الصحية" على فترات ثابتة لعدة ساعات أو أيام باستخدام الصقات العين من
 ™3Mأوبتيكلود™ بحيث يتم ترك "البصر" للعين المريضة ليتم تصحيحها خالل تلك
الفترات الزمنية ,ومن خالل هذا القياس البسيط ،يمكن تحقيق تحسن سريع في العين
المريضة في معظم الحاالت.

إيقاع العالج ومدته

خالل العالج بالتغطية ،تعتمد مدة وتواتر اإلخفاء على التشخيص المفصل من أخصائي
عالج العين الخاص بك ،ولذلك يتم تحديد االستخدام األمثل لالصقة العين لطفلك من قبل
طبيب العين أو مقوم البصر.

تنبيه :بما أن معظم الالصقات والنظارات
تستخدم معا ،فمن المهم أن يرتدي طفلك
النظارات أثناء اإلجراءات التمهيدية

8
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"أحب وضع الالصقات الملونة فهو
أمر ممتعا جدا فأشكال السيارات مُبهرة".
فيليكس  6سنوات ،من برلين

العالج:
الشعور باأللم أثناء تغيير الصقة العين
بالنسبة لكثير من اآلباء وحتى المرضى الصغار أنفسهم ،تكون النقطة األكثر أهمية في
العالج بالتغطية :هي إزالة الصقة العين.
يشكوا العديد من األطفال من األلم أو التشابك المزعج عند تغيير الالصقة.
وباإلضافة إلى ذلك ،يحدث تهيج وتقشر للجلد في كثير من األحيان.
النتيجة :يرتدي األطفال الصقة العين فقط على مضض ،وبالتالي يرتدونها بشكل غير
منتظم أو ال يفضلون ارتداءها على اإلطالق .ونتيجة لذلك يكون نجاح العالج مهد ًدا
بالخطر.

9
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الحل غير المؤلم:
الصقة العين المزودة بتقنية السيليكون
ال مزيد من "األلم" عند تغيير الالصقة!
مع التطور الجديد والفريد من نوعه لالصقة العين بتقنية السيليكون من 3M
أوبتيكلود™ ،لن تشعر باأللم أثناء تغيير الالصقة كما كان يحدث في الماضي ،وبالمثل،
يتم تجنب التهاب الجلد أو تهيجه.
™

وهذه هي الطريقة التي تعمل بها:
بفضل لصق السيليكون الجديد لالصقة العين بتقنية السيليكون من  ™3Mأوبتيكلود™ ،ال
يتم شد الجلد وتمدده بشكل كبير عند إزالة الصقة العين بخالف المواد الالصقة التقليدية،
مما يجعلها ناعمة على جلد الطفل الحساس.
تبقى قوة اللصق ثابتة على الجلد بأكمله.
حيث يشعر العديد من األطفال بمتعة أكبر أثناء تغيير الالصقة.

"لم أعد انزعج أب ًدا عند رؤية
الصقة العين"
ماري 7 ،سنوات ،من نويس

11
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االختبار:

اختبار  1خي ٌر من  1000كلمة
نتائج االختبار:

الغراء التقليدي
باستخدام قلم ثابت ،يتم رسم اثنين من
العالمات على الجلد.
ثم ،يتم لصق الصقة العين بتقنية
السيليكون والصقة العين ذات الغراء
التقليدي على الجلد لمدة  3ساعات
تقريبا.

سوف تجد أن الالصقة ذات الغراء
التقليدي ثابتة بقوة على الجلد.
وعند إزالتها ،يتم شد الجلد بشكل كبير
ويتم تقشير أجزاء كبيرة من عالمة القلم
وخاليا الجلد أيضًا.

ﻍﺭﺍء ﺍﻙﺭﻱﻝﻱﻙ
ﺡﺍﻡﻝ ﻡﻥ ﺍﻝﺭﻕﺍﺉﻕ ﺍﻝﻡﻉﺩﻥﻱﺓ

الصقة السيليكون
تلتصق الالصقة بتقنية السيليكون على
الجلد فقط،وعند نزعها ،يتم إزالة
الالصقة بلطف  -حيث ال تزال عالمة
القلم على الجلد ،مما يعمل على تجنب
تهيج الجلد وتقشره.

ﺡﺍﻡﻝ ﻡﻥ ﺍﻝﺭﻕﺍﺉﻕ ﺍﻝﻡﻉﺩﻥﻱﺓ

©MARVEL

ﺍﺱﺕﻁﺍﻝﺓ ﺍﻝﺝﻝﺩ

شد الجلد مع أي غراء تقليدي

12

ﺏﺵﺭﺓ
Removal of 3M Kind Removal
Silicone
Tape
الجلد
تمدد وشد
™

النتيجة:
تقنية السيليكون =
إزالة الالصقة بلطف من فوق الجلد على الرغم من متانة لصقها،
وهذا يعنى :تغيير الالصقة دون ألم أو إجهاد أو تهيج الجلد!
عالج خالي من الخوف ،مما يعني رفع مستوى قبوله.

المزايا:
الالصقة الواقية:
•
•
•
•
•
•

إزالة لطيفة من الجلد ،وألم أقل وتقشر أقل
بكاء أقل ،ومعاناة أقل
مستوى قبول أكبر للعالج من األطفال
عدم بذل جهد كبير القناع الطفل بوضع الالصقة
ال يوجد أي تهيج للجلد حتى مع البشرة الحساسة
الصقة مناسبة لكل أنواع الجلد

اطلب من مقوم البصر أو طبيب العيون استخدام الصقة العين بتقنية
السيليكون!
فهي األفضل لطفلك ،للشعور بأقل ألم ونجاح أفضل للعالج.

13

تيم  8سنوات ،من ريوتمجين
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لرفع مستوى قبول العالج وكذلك نسبه نجاحه

"يمكنني وضع الصقة العين الجديدة
بمفردي فهي لم تعد تؤلمني بعد
اآلن!"

نصائح استخدام العالج بالتغطية:
احرص على تحفيز وتهدئة طفلك قبل االستخدام األول ،ثم ّ
نظف وج ّفف الجلد حول العين
جي ًدا ،واطلب من طفلك إغالق كلتا العينين بسهولة السترخاء عضالت الوجه ،حيث يجب
أن ال يكون هناك أي تجاعيد حول العين.
الصق الصقة العين مع تثبيت الجانب الضيق ناحية األنف ،وال ينبغي شد الصقة العين
والجلد ،استخدم أطراف األصابع للضغط برفق على حافة الالصقة.

"الصقة العين الصغيرة الجديدة
الخاصة بي مريحة جدا ،حتى أن
صديقتي ليزا تحبها جدا".

استشر أخصائي العيون حول طريقة وضع الصقة العين بتقنية السيليكون من أجل تغيير
الالصقة بشكل غير مؤلم.

ميكي  8سنوات ،من بوكولت

©Disney
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كل شيء هو مسألة ممارسة :شراكة اجتماعية للتدريب عن قرب

 ™3Mأوبتيكلود™ الصقة العين بتقنية
السيليكون مع تصاميم ديزني لالختيار من بينها!

©Disney, ©Disney / Pixar.
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