
الليزك   إعتام عدسة العين   التجميل   طب العيون   الشبكية   القرنية   جلوكوما   َحَول األطفال

خدمة طب الأطفال واحَلَول

�إن عملية تطور �لب�رص خالل فرتة �لطفولة هي عملية معقدة وحرجة. يعاين �لأطفال من م�شاكل  كثرية يف �لعيون ويف �أغلب 

�لأحيان ل يتم �كت�شاف هذه �مل�شاكل– وقد يو�جه �لطفل �شعوبة وعرقلة يف �لتعليم ويكون �ل�شبب يف ذلك �أنه ل يرى متامًا.

طب �لعيون لالأطفال – �لدر��شة وعالج مر�ص �لعيون �أثناء �لطفولة – حتتاج �إىل م�شتويات كثرية للعمل. يظهر �لفح�ص �لأويل 

لالأطفال �لعاديني يف �ل�شنتني �لدر��شيتني �لأوليتني عادة �أن هناك 15% من �لأطفال يعانون من م�شاكل يف �لعيون. �إن فح�ص 

�لعيون �ملنتظم لالأطفال يف هذ� �لعمر له �أهميته، ولذلك، يقدم م�شت�شفى مورفيلدز للعيون خدماته �إىل عدد من �ملد�ر�ص يف 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

يف بع�ص �لأحيان قد يكون عالج �أمر��ص �لعيون بنف�ص �شهولة �حل�شول على زوجني من �لنظار�ت، �أو رمبا يحتاج �إىل تدريب 

مكثف �أو جر�حة معقدة. يتمتع ق�شم تقومي �حَلَول لدينا باإمكانية �لتقييم �ل�شامل لعيون �لأطفال "�لك�شولة" )�شعف �لب�رص( 

ومر�قبتها خالل �شنو�ت من تغطية �لعني �أو �لنظار�ت.

قد حتتاج �لعيون �لتي تعاين من �لنحر�ف )�حَلَول( يف بع�ص �لأحيان �إىل جر�حة ب�شيطة �أو معقدة جد�ً. يتمتع ��شت�شاري طب 

�لعيون لالأطفال لدينا بخربة و��شعة حتى بالإجر�ء�ت �لأكرث تعقيد�ً.

كما يعاين �لأطفال �أي�شًا من حالت �شاذة يف تطور �لعيون. و�أن مدى مثل هذه �ل�شطر�بات هائل جد�ً ويحتاج �ملتخ�ش�شون 

يف هذ� �ملجال �إىل �خلربة �لو��شعة من �أجل معرفة هذه �لت�شخي�شات. تدرب ��شت�شاري طب �لأطفال لدينا يف �مل�شت�شفيات �لكربى 

يف �ململكة �ملتحدة و�أم�شى عقد�ً من �لزمان يف هذ� �ملجال. بالإ�شافة �إىل �أن م�شت�شفى مورفيلدز دبي يتمتع ب�شالت قوية مع 

�مل�شت�شفى �لأم ومعهد طب �لعيون يف لندن وبهذ� فهو لدية �لقدرة لكي ي�شارك يف �حلالت �ملعقدة و�لأبحاث. 

�أخري�ً، فالأطفال �لذين يعانون من م�شاكل حادة يف �لب�رص ميكنهم �أن ميار�شو� حياة ن�شيطة ومنتجة. ولدى م�شت�شفى مورفيلدز 

�جلاهزية للعمل مع �ملد�ر�ص و�ملوؤ�ش�شات �لأخرى من �أجل تقدمي �مل�شاعدة ملثل هوؤلء �لأطفال خالل �شنو�تهم �لأوىل.
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