


ما هو الغمش؟
الغمش ويعرف أيضًا بـ »العين الكسولة« هو حالة تصيب األطفال 
تحدث  يجب.  كما  العينين  إحدى  تنمو  ال  حيث  صغيرة  سن  في 
في  تحدث  قد  ولكنها  فقط  واحدة  عين  في  عادة  المشكلة 

العينين أيضًا.

على  بالتركيز  يقوم  الدماغ  فإن  بالغمش  المريض  يصاب  عندما 
العين األخرى متجاهاًل بذلك »العين الكسولة« وإن لم يتم تحفيز 
كما  تتطور  لن  الدماغ  في  البصرية  الخاليا  فإن  جيدًا  العين  هذه 

يجب.

 ما هي أسباب
»العين الكسولة«؟

الوالدة  )من  الحرجة  الفترة  في  العين  يعترض  قد  ما  كل 
الغمش.  يسبب  أن  الممكن  من  سنوات(  الست  وحتى 
)اإلختالل  الدائم  الحول  هو  شيوعًا  األسباب  أكثر  من 
االنكسار تفاوت  العينين(،  إلحدى  النظر  إتجاه  في   الدائم 
)رؤية أو وصفة طبية مختلفة في كل عين(، وانسداد العين بسبب 

الكتراكت )إعتام عدسة العين(، صدمة ما، تدلي الجفن، الخ.



لم يتوجب على طفلي وضع 
لصقة العين؟

إغالق العين هو وسيلة لمساعدة العين الكسولة لتعمل بمفردها 
مما يساعد من تحسين الرؤية وذلك بتشجيع المسارات العصبية 

من العين إلى الدماغ.

توضع اللصاقة على العين السليمة ويقرر طبيب العيون أو مقوم 
البصر مدة تغطية العين وذلك حسب الحالة. إذا تم إغالق العين 
مبكرًا فقد يتم تحقيق درجة جيدة من اإلبصار. إذا تم اإلغالق في 
وقت متأخر فسيكون من األصعب الوصول إلى مستوى جيد من 

الرؤية.

عالج طفلي
اسم المريض:  

رقم المريض:  

يجب ارتداء النظارات الطبية  

من فضلك قم بتغطية العين         اليمنى       اليسرى

لمدة    ساعة في اليوم.

ارتداؤها  فعليه  الطبية  النظارات  يرتدي  طفلك  كان  إن  أنه  تذكر 
مع تغطية العين.



مستشفى مورفيلدز دبي للعيون 
 مديـنـة دبـي الطبـيـة،

 ص.ب 505054، منطقـة 1،
  بنـايـة الــرازي 64، مبنى هـ، الطابـق 3، 

دبي، أ.ع.م.
هاتف 7888 429 4 971+  

moorfields.ae

 ساعات العمل:
 السبت إلى الخميس، 8.30 صباحًا إلى 5.30 مساًء،

للمعلومات والنصائح حول أمراض العيون وعالجها من قبل 
كادر مختص ومؤهل.  

مورفيلدز دبي 

مستشفى كينغز كوليدج -  دبي هيلز
دبي هيلز، شارع الخيل، مخرج المرابع شرق

هاتف: 
مفتوحة على مدار الساعة طوال أيام األسبوع

+9714 247 7777


