
إرشادات االهتامم بعيون ونظر األطفال
هل هناك ما هو أجمل من عيني طفلك الالمعتني؟ إن نظر الطفل مهم للغاية يف تعليمه ويف منوه. فعىل الوالدين 

واملعلمني أن يعوا أن الطفل رمبا ال يعرف أن نظره طبيعي أم ضعيف.

رتب مواعيد منتظمة لفحص النظر.
يجرى فحص املواليد من حيث الصحة العامة للعيون يف حضانة املستشفى ويف زيارات صحة األطفال. كام أن والية إلينوي تلزم 

جميع برامج حضانات األطفال ودور رعاية األطفال املرخصة العامة والخاصة بإجراء فحص نظر سنوي لجميع األطفال من سن 3 
فأكرث مبرحلة ما قبل املدرسة. فإذا تبني من الفحص وجود مشكلة يف النظر، فينبغي عرض الطفل عىل طبيب عيون. واألطفال قبل 

دخول الروضة يجب إجراء فحص نظر كامل لهم وكذلك فحص محاذاة العينني بواسطة طبيب عيون.

احذر من عوامل الخطر.
قد يحتاج الطفل إىل املزيد من فحوصات العيون إذا كان مبترًسا أو كان لديه تأخر منايئ. ومن عوامل الخطر األخرى إصابات العني 

واألمراض األخرى والتاريخ العائيل ألمراض العيون.

اعرف املؤرشات الدالة عىل مشاكل النظر والعيون املحتملة.
يجب أن يستشري ويل األمر مقدم الرعاية الطبية يف الحاالت التالية، بالنسبة للرضع، إذا كانت عينا الرضيع:

• تتجهان دامئًا للداخل أو الخارج، أو ال تقفا بشكل مستقيم عند التقاط الصور.	
• ال تتحركا مًعا بصورة طبيعية عند بلوغ 3 أشهر.	
• إذا بدا اختالف بني العينني.	
• عدم تركيز الرضيع تجاه وجه األم أو األب عند سن 3 أشهر أو تجاه األلعاب التي تحمل أمام عينيه عند سن 6 أشهر.	
• إذا مل يكن بؤبؤ العني أسوًدا ومستديرًا وموجوًدا بالضبط يف منتصف العني.	

يجب أن يستشري ويل األمر مقدم الرعاية الطبية يف الحاالت التالية، بالنسبة لألطفال بسن ما قبل املدرسة:
• إذا بدا عىل الطفل الحَول أو كان يحك عينيه أو كانت عيناه تدمعان من حني آلخر	
• إذا رأيته يجلس قريبًا جًدا من التلفاز أو يقرأ كتابًا من مسافة قريبة جًدا	
• إذا رأيته مييل برأسه أو يغلق إحدى عينيه لريى جيًدا	
• إذا كان حساًسا من الضوء أكرث من قرنائه	
• إذا كان يتجنب أنشطة تستلزم قرب النظر، كالنظر يف كتاب، أو أنشطة تستلزم بعد النظر، كالتقاط كرة	
• إذا كان يشتيك كثريًا من الصداع أو إرهاق العينني	

كيف أجد طبيب عيون؟
إذا كنت تعتقد أن طفلك يعاين من مشكلة يف النظر، اطلب من طبيب الطفل أن يحيلك إىل طبيب عيون إلجراء فحص كامل. 

فإذا عالجنا مشاكل العيون مبكرًا سنقي األطفال من الصعوبات يف املستقبل. فهناك العديد من إدارات الصحة باملقاطعات توفر 
فحوصات العيون لألطفال فوق سن 3 أعوام. للمعلومات العامة، اتصل بربنامج Vision and Hearing Program بهيئة الصحة 

العامة يف إلينوي عىل الرقم 217-524-2396 )صويت( أو 800-547-0466 )للصم والبكم(.

إذا احتاج طفلك إىل نظارة، دعه يختار إطار النظارة. وارشح له أن ارتداء النظارة سيساعده عىل رؤية الكلامت يف الكتب بوضوح أو 
رؤية أصدقائه بوضوح يف أرجاء امللعب.
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