
صحة العيون! االكتشاف املبكر لكسل العني
تعتمد سالمة النظر عىل الروابط السليمة بني عمل العينني والدماغ. فاملسار العصبي املوصل بني العينني والدماغ قد يتأثر 

عندما يكون وضوح النظر لعني من العينني أفضل من األخرى. حيث يقل االعتامد يف النظر عىل العني الضعيفة الرؤية 
وتصبح تلك العني أضعف وأضعف. وتسمى هذه الحالة كسل العني، أو »العني الكسولة«.

ما أسباب كسل العني؟
أي حالة تؤدي إىل اعتامد الدماغ عىل عني واحدة وتجاهل الصورة البرصية للعني األخرى قد تسبب كسل العني. ومن األسباب 
الشائعة الحَول، وإعتام عدسة العني، واإلصابات، وارتخاء الجفون، والفرق الكبري بني العينني يف درجة قرص النظر أو طول النظر.

متى ينصح بعالج كسل العني؟
العالج املبكر أسهل ويف الغالب أنجح من العالج الذي يبدأ بعد سن 5 أعوام. فيجب الكشف عىل جميع األطفال باختبار نظر 
رسمي قبل بلوغ 5 أعوام. اذهب للطبيب لفحص الطفل والكشف عىل كسل العني إذا رأيت عيًنا من عينيه تنظر للداخل أو 

للخارج دون األخرى، أو رأيت عدم تحرك العينني مًعا، أو أصبح الطفل يفضل عني من العينني عىل األخرى باستمرار، أو عاىن الطفل 
من صعوبة إدراك العمق، أو إذا ظننت أن لديه مشكلة يف النظر. ولكن غالبًا ال يكتشف كسل العني إال بفحص طبيب العيون.

كيف يعالج كسل العني؟
يركز العالج عىل تقوية استخدام العني الضعيفة. والطرق الشائعة هي وضع عصابة عىل عني الطفل القوية، أو وضع قطرة العني 
لتعتيم الرؤية يف تلك العني مؤقتًا، أو وضع عدسات تصحيح النظر. قد يلزم األمر تدخاًل جراحيًا يف البداية لبعض الحاالت، مثل 

حاالت الحول وإعتام عدسة العني. ويستمر العالج حتى يصري النظر طبيعيًا أو يقرر الطبيب أن الحالة لن تتحسن. ملزيد من 
 Illinois Vision and Hearing( املعلومات، ميكن لآلباء واألمهات االتصال بربنامج رعاية البرص والسمع بإلينوي

Program( عىل الرقم  2200-545-800. إذا مل يكن الطفل مؤمن عليه بتأمني صحي، فيمكن للوالدين االتصال بالرقم  
5437-255-800  ملعرفة معلومات برنامج All Kids وبرنامج الوالية للتأمني الصحي عىل األطفال.

ماذا لو رفض الطفل ارتداء عصابة العني؟
يرفض األطفال أحيانًا ارتداء عصابة العني. ذلك ألن الرؤية تصبح غري واضحة بالعني الضعيفة وقد يشعرون بالضيق من 
العصابة الالصقة ألنها تزعج البرشة. لذا عليك طأمنة الطفل وأخربه بأن العصابة رضورية بعبارات ميكنه فهمها. ميكنك 

أيًضا أن تخصص للطفل وقتًا للمرح أثناء وضع العصابة. فانشغال الطفل مبهام حركية بسيطة كتناول الطعام أو الرسم تقلل 
تركيزه عىل العصابة وتجرب النظام البرصي عىل العمل يف أثناء ذلك. ضع كذلك قواعد بسيطة، مثل عدم السامح ألحد بلمس 

العصابة غري األم أو األب. استخدم جهاز توقيت يرن عند انتهاء وقت العصابة. وأيًضا دع الطفل يزين عصاباته. منظمة 
Prevent Blindness America تنظم كذلك نادي Eye Patch Club لألطفال، فيمكن أن ينضم إليه طفلك. اتصل 

بالرقم 800-331-2020.

اآلراء واملصادر واإلحاالت الواردة يف هذه النرشة اإلرشادية وردت لغرض تقديم املعلومات فقط وال ينبغي اعتبارها أو استخدامها عىل 
أساس أنها بديلة عن االستشارات الطبية أو التشخيص أو العالج الطبي. فنحن ننصح اآلباء واألمهات باستشارة الطبيب أو مقدم الرعاية 

الصحية املعتمد لالستفسار عن صحة أطفالهم ورعايتهم الطبية.
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