عــالج الـغمــ�ش

ما هو الغم�ش؟
الغم�ش ويعرف �أي�ض ًا بـ «العني الك�سولة» هو حالة ت�صيب
الأطفال يف �سن �صغرية حيث ال تنمو �إحدى العينني كما
يجب .حتدث امل�شكلة عادة يف عني واحدة فقط ولكنها قد
حتدث يف العينني �أي�ض ًا.
عندما ي�صاب املري�ض بالغم�ش ف�إن الدماغ يقوم بالرتكيز
على العني الأخرى متجاه ًال بذلك «العني الك�سولة» و�إن مل
يتم حتفيز هذه العني جيد ًا ف�إن اخلاليا الب�صرية يف الدماغ
لن تتطور كما يجب.

ما هي �أ�سباب
«العني الك�سولة»؟
كل ما قد يعرت�ض العني يف الفرتة احلرجة (من الوالدة
وحتى ال�ست �سنوات) من املمكن �أن ي�سبب الغم�ش.
من �أكرث الأ�سباب �شيوع ًا هو احلول الدائم (الإختالل
الدائم يف �إجتاه النظر لإحدى العينني) ،تفاوت االنك�سار
(ر�ؤية �أو و�صفة طبية خمتلفة يف كل عني) ،وان�سداد العني
ب�سبب الكرتاكت (�إعتام عد�سة العني)� ،صدمة ما ،تديل
اجلفن ،الخ.

مل يتوجب على طفلي و�ضع
ل�صقة العني؟
�إغالق العني هو و�سيلة مل�ساعدة العني الك�سولة لتعمل
مبفردها مما ي�ساعد من حت�سني الر�ؤية وذلك بت�شجيع
امل�سارات الع�صبية من العني �إىل الدماغ.
تو�ضع الل�صاقة على العني ال�سليمة ويقرر طبيب العيون �أو
مقوم الب�صر مدة تغطية العني وذلك ح�سب احلالة� .إذا مت
�إغالق العني مبكر ًا فقد يتم حتقيق درجة جيدة من الإب�صار.
�إذا مت الإغالق يف وقت مت�أخر ف�سيكون من الأ�صعب الو�صول
�إىل م�ستوى جيد من الر�ؤية.

عالج طفلي
ا�سم املري�ض:
رقم املري�ض:
يجب ارتداء النظارات الطبية
من ف�ضلك قم بتغطية العني
ملدة

اليمنى

الي�سرى

�ساعة يف اليوم.

تذكر �أنه �إن كان طفلك يرتدي النظارات الطبية فعليه
ارتدا�ؤها مع تغطية العني.

كيف ت�صل �إلينا
يقـع م�ست�شـفى مورفيلدز دبي للعيون يف بنـاية الرازي داخـل
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م�ست�شفى مورفيلدز دبي للعيون

،مدينة دبي الطبية
،1  منطقة،505054 ب.�ص
،3  الطابق، مبنى هـ،64 بناية الرازي
.م.ع. �أ، دبي
+971 4 429 7888 هاتف
www.moorfields.ae

:�ساعات العمل

، م�سا ًء6:00  �صباح ًا �إىل8:00 ،ال�سبت �إىل اخلمي�س
للمعلومات والن�صائح حول �أمرا�ض العيون وعالجها من قبل
.كادر خمت�ص وم�ؤهل

