


الوقائع
اتجاهين  إلى  العينان  فيها  تشير  حالة  عن  عبارة  هو  الحول 
الثانية  العين  تنظر  بينما  األمام  إلى  تنظر  واحدة   عين  مختلفين. 
للحول  العلمي  االسم  إن  األسفل.  أو  األعلى  الخارج،  الداخل،  إلى 

هو سترابيسموس.

تطور  هو  السبب  يكون  فقد  عوامل  عدة  الحول  في  يتسبب 
أولي لمشكلة طارئة في الدماغ تجعل من الصعب على الدماغ 
معرفة أن كرتي العينين عليهما أن تعمال معًا أو قد يكون السبب 
المعالجة  إلى  تحتاج  بصرية  مشكلة  أو  العين  عضالت  في  خلل 

كقصر النظر، بعد النظر أو االنحراف.

متى يتوجب عليك زيارة 
الطبيب؟

يتطور  األطفال.   لدى  نسبيًا  الشائعة  األمراض  من  الحول  يعتبر 
ولكنه  سنوات  الخمس  بلوغهم  قبل  عادة  األطفال  عند  المرض 

قد يظهر بعد ذلك أيضًا.

قد تالحظ حاالت حول في األطفال خالل األشهر الثالثة األولى من 
البصر لديهم. هذه حاالت عادية وال  أثناء تشكل  حياتهم وذلك 
تستدعي القلق ولكن إذا استمرت الحالة فيجب زيارة الطبيب. من 
المهم جدًا مالحظة الحول ومعالجته أبكر ما يمكن ليتم تالفي 
المشاكل البصرية التي ممكن أن تحدث الحقًا. إذا تمت معالجة 

الحول في الصغر فإن نسبة عالجه الكامل كبيرة.



هل من الممكن حدوث الحول 
عند البالغين؟

في أحيان قليلة، قد يعاود الحول الظهور بعدما تمت معالجته 
والتي  البالغين  عند  جديدة  حول  حاالت  تحدث  قد  الصغر.  في 
عضالت  السبب  يكون  وقد  الصغر  بحاالت  عالقة  أية  لها  ليس 
تظهر  حالما  الطبيب  زيارة  يجب  العين.  حركة  نظام  أو  و/  العين 
بإجراء  سيقوم  والذي  العيون  طبيب  إلى  إحالتك  وستتم  الحالة 

الفحوصات الالزمة لتحديد السبب.

قد تسبب حاالت الحول التي تظهر لدى البالغين الرؤية المزدوجة 
وذلك ألن الدماغ مدرب على جمع الصور من كال العينين. كما قد 
إلى  يؤدي  قد  مما  الباغين  لدى  تجميلية  مشكلة  الحول  يشكل 

قلة الثقة بالنفس.

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. يصيب الغمش 2% من األطفال تقريبًا.

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«؟

وحتى  الوالدة  )من  الحرجة  الفترة  في  العين  يعترض  قد  ما  كل 
الست سنوات( من الممكن أن يسبب الغمش.

في  الدائم  )اإلختالل  الدائم  الحول  هو  شيوعًا  األسباب  أكثر  من 
إتجاه النظر إلحدى العينين(، تفاوت االنكسار )رؤية أو وصفة طبية 
مختلفة في كل عين(، وانسداد العين بسبب الكاتاراكت )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.

م البصر؟ من هو مقوِّ
الرؤية  مشاكل  ومعالجة  بتشخيص  البصر  مقوم  يتخصص 

المتعلقة بحركات العين وتوافقها.



بتقديم  أبوظبي  مورفيلدز  مستشفى  في  البصر  مقومة  تقوم 
المستشفى.  في  االختصاصية  الخدمات  لكافة  الطبي  الدعم 
الحول،  من  يعانون  الذين  واألطفال  البالغين  بمراجعة  تقوم 

اضطراب في حركة العين، أو الرؤية المزدوجة.

 من هو أخصائي 
النظارات الطبية؟

من  واألطفال  البالغين  يعالج  الطبية  النظارات  أخصائي  إن 
االنحرافات، خالل هذه العملية يقوم طبيب العيون بتحديد القوة 
البصرية للعين كما يحدد أي خطأ يستدعي التصحيح باستعمال 
أن  ممكن  رؤية  مستوى  أفضل  أيضًا  ويحدد  الطبية  النظارات 
القطرة  تستعمل  المالئمة.  الوسيلة  مستخدمة  العين  تحققه 
عملية  لجعل  األطفال  فحص  عند  العين  لحدقة  الموسعة 

الفحص أدق.

من هو طبيب العيون؟
العيون. وبما أن  العيون هو اختصاصي في طب وجراحة   طبيب 
طبيب العيون يجري عمليات في العيون فهو يعتبر جراح ومعالج 
طبي في الوقت نفسه. يقوم بفحص بنية وصحة العين ويقوم 
أي  بإجراء  أيضًا  يقوم  كما  المشكلة  بشأن  النهائي  القرار  باتخاذ 

تدخل جراحي مطلوب.



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


