
سجل أوھایو لكسل العین (OAR) ھو برنامج مجاني یتم تمویلھ من 
التبرعات السخیة للمقیمین في والیة أوھایو عند تجدید ترخیص سیاراتھم 
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یعاني من كسل العین.
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الحفاظ على صحة عیون األطفال

كتیب تعلیمي



(AMBLYOPIA) ما ھو كسل العین
كسل العین یطلق علیھ كذلك اسم "العین الكسولة". وھو ما یعني ضعف الرؤیة في 
إحدى العینین. وقد ال یكون كسل العین ملحوًظا ویجب تشخیصھ من قبل أخصائي 

العیون.

كیف یحدث ذلك
في حالة كسل العین، یكون ھناك عجز في نقل المعلومات البصریة أو ضعف في 

نقلھا من العین إلى المخ لفترة زمنیة ممتدة. فالعین ھي الكامیرا التي ترسل 
الرسائل إلى المخ. والمخ یخبرك بما ترى. وأي شيء یتداخل مع إرسال اإلشارة 

من شأنھ أن یؤدي إلى فقدان الرؤیة في العین.

ھناك عالج
كسل العین ھي حالة یمكن عالجھا. أكثر العالجات شیوًعا 

لكسل العین ھو وضع ضمادة (تغطیة) على العین "السلیمة" 
القویة إلجبار العین الضعیفة (المصابة) على العمل.

كسل العین مقابل الحول مقابل ارتخاء الجفن
"العین الكسولة" تشیر إلى ضعف الرؤیة لدى األشخاص 

الذین یعانون من كسل العین. كثیًرا ما ُیساء استخدام 
مصطلح "العین الكسولة" من قبل العامة عند وصف العین 

التي تنحرف نحو الداخل (نحو األنف) أو نحو الخارج 
(نحو األذن) أو الجفن المتدلي. المصطلح الطبي النحراف 

العین ھو الحول والمصطلح الطبي لتدلي الجفون ھو ارتخاء
 جفن العین.

التشخیص المبكر ھو المفتاح
توجد الكثیر من حاالت العین واألمراض التي 

تؤثر على الرؤیة لدى األطفال. ولذلك فإن التشخیص 
والعالج المبكر ھي من األمور األساسیة للحفاظ على 
نظر الطفل. وكلما أبكرنا في عالج كسل العین كلما 

حصلنا على نتیجة أفضل.

ما ھو نوع كسل العین "العین الكسولة" الذي قد سجل أوھایو لعالج كسل العین 
یصاب بھ الطفل؟

ھناك أنواع متعددة:
1- كسل العین المصحوب بالحول وھو ما یعني أن العین لیست 
مستقیمة. العالج ھو تغطیة العین السلیمة إلجبار العین الضعیفة 

على العمل. كما أن العالج قد ینطوي على الحاجة إلى إجراء 
جراحة.

2- كسل العین االنكساري وھو ما یعني أن قوة التركیز في 
العینین مختلفة. وھنا یجمع العالج ما بین استخدام النظارات 

لمعادلة التركیز مع تغطیة العین السلیمة.

3- كسل العین مع عدم وضوح الرؤیة وینتج ذلك عن قطع أشعة 
الضوء التي یجب تركیزھا من قبل العین لكي ترى. وھنا ینطوي 

العالج على إجراء جراحة لتصحیح المشكلة، إلى جانب تغطیة 
العین.

مساعدة العیون الكسولة لكي 
تصبح بصحة جیدة.



المشاكل المتعلقة بكسل العین 
الذي ال یتم عالجھ

■   ضعف الرؤیة في إحدى أو كلتا العینین الذي ال یمكن تصحیحھ في وقت 
الحق بالنظارات

■  صعوبة في القراءة في المدرسة
■  تغیر في السلوك/االكتئاب
■  اإلصابة بالعمى القانوني

تذكر أنھ یجب وضع غطاء (ضمادة) على العین السلیمة 
إلجبار العین الضعیفة على العمل.

قد یكون تغطیة العین أمًرا في غایة الصعوبة: 
التغلب على الحواجز

فیما یلي بعض األفكار التي من الممكن أن تساعد في 
تغطیة العین:

■  بالنسبة لألطفال األكبر عمًرا، یمكنِك أن تشرحي لھم أھمیة غطاء العین.
■  المكافآت.

■  ضعي غطاء على دمیة الطفل المفضلة.
■  یمكنِك االستعانة باآلخرین (المدرسین، والمدربین، إلخ).

■  ضعي نظام روتیني بحیث تتم تغطیة العین باستمرار في نفس الوقت كل یوم.

▪ قبل وضع الرقعة ضعي طبقة رقیقة من سائل مضاد للحموضة 
(®Mylanta أو حلیب أكسید المغنیسیوم) أو CavilonTM حول العین. 

اتركیھا لتجف ثم ضعي الضمادة.
.E بعد إزالة الضمادة، ضعي برفق زیت فیتامین ▪

إذا ما واجھتم مشكلة الحساسیة بعد االستعانة بالنصائح السابقة، فیجب االتصال 
بأخصائي العنایة بالعینین.

نصائح مفیدة إذا كان طفلك یعاني من تھیج الجلد عند 
وضع الضمادات الالصقة.



أفكار قراءة الكتب
أشھرھا:

:"Jacob's Eye Patch" ضمادة عین جاكوب 
بقلم بث كوبلینر شو، جیكوب شو

 قرصان الحضانة 
:"The Pirate of Kindergarten"

بقلم جورج إال لیون

:"The Patch" الضمادة
بقلم جوستینا تشین ھیدلي

ضمادة العین الالصقة
یجب وضع ضمادة العین الالصقة بزاویة بحیث 

یعبر الجزء الضیق فوق قصبة األنف ویوضع 
الجزء األوسع على عظمة الخد. من المھم 

بمكان التحقق من عدم تمكن الطفل من استرقاق 
النظر عبر الثقوب.

ضمادة العین القماشیة + النظارات 
توضع ضمادة قماشیة فوق نظارات الطفل. 

األمر سھل للغایة كما لو كنت تضع غطاًء على 
العدسة. توجد أغطیة متاحة للعین الیمنى 

وأغطیة متاحة للعین الیسرى حسب العین التي 
یطلب الطبیب من الطفل تغطیتھا.

ضمادة العین الالصقة + النظارات
في حالة ارتداء الطفل للنظارات، یجب ارتداء 

النظارات فوق ضمادة العین الالصقة. ال یجوز 
إلصاق ضمادة العین على عدسة النظارة. فلن 

یكون ھذا األمر فعاالً.

:"My Travlin' Eye" عیني الرحالة
بقلم جیني سو كوستكي شو

إخالء المسؤولیة: الكتب المذكورة ال تعكس آراء أو نظم 
عالج أو اقتراحات أو النصائح الطبیة الخاصة بسجل أوھایو 

لكسل العین.

:"Amazing Amber" أمبر المذھلة 
بقلم إیجل نجو، میتشیل باجلي، جیسون تشنج

 أفري تعتلي المسرح 
:"Avery Takes The Stage"
بقلم كریستین سیلفا

:"Cooper's Mighty Eye" عین كوبر القویة 
بقلم سارة دیفلین

كیفیة ارتداء ضمادة العین!


