
يونيو 2016عدد 14 30

المؤتمر الوطني الثالث للجمعية المغربية للتواصل الصحي
كلية الطب والصيدلة بفاس 4-5 يونيو 2016

اإلعالم الصحي 
في المجالت 

الصحية 
للعموم. 

الصحة أوال مثاال

أحمد عزيز بوصفيحة

أستاذ طب األطفال

املسؤول عن وحدة املناعة 

الرسيرية، 

مستشفى األطفال، املركز الصحي 

الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء

33 أكتوبر 2012 العدد 7

خاص

عالمات يجب االنتباه لها
يعتبر فحص عين األطفال حديثى الوالدة من 
وذالك  أطفال،  طبيب  طرف   من  البديهيات 
عن  يغنيان  ال  هذا  لكن  مباشرة،  الوالدة  بعد 
فحص عيون أطفالنا بشكل مستمر خاصة 
إلى  تدعوا  التي  العالمات  بعض  طهور  عند 
الشك والريبة في مدى صحة وسالمة أعيون 
أطفالنا، وغالبا ما تظهر هذه العالمات عامة 

في السن ما بين الشهر والعامين وأهمها :

من  ▪ بدال  أبيض  بلون  العين  بؤبؤ  يكون  أن 
األسود

الحساسية الشديدة تجاه الضوء ▪

حركات غير طبيعية للعين ▪

تشوه في شكل العين ▪

صعوبة في القدرة على التتبع ▪

صعوبة في فتح العين ▪

كبر العين بشكل غير طبيعي  ▪

فتظهر  التمدرس،  عمر  في  األطفال  أما 
عندهم عالمات من نوع أخرى مثل:

عدم القدرة على رؤية األشياء عن بعد ▪

عدم القدرة على قراءة السبورة ▪

حول العين ▪

صعوبة في القراءة ▪

الجلوس بالقرب من التلفاز ▪

أسباب اإلصابة بأمراض العيون ▪

توجد في موروثينا الشعبي العديد من األقاويل اخلاطئة التي تتعلق بالنظر عن الرضيع، ويبقى 
أشهرها هي أن الرضيع ال يتمكن من النظر إال بعض مرور 40 يوما عن والدته، لكن  الدكتور 
محمد حمداني، أخصائي أمراض وجراحة العيون، كذب هذه املعلومة اخلاطئة، كما وضح أن 
الرضيع ميكن أن يرى فور خروجه من بطن أمه، لكن املالحظ أن قوة بصره ال تكون في كل قوتها 

إال بعد مرور بعض الوقت.

املريبة  العالمات  اآلباء ببعض  اهتمام  التأخر في  إلى  املعلومات اخلاطئة  تؤدي هذه  وغالبا ما 
املتعلقة بالنظر عند الرضيع، أما في شكل العني أو حركتها، ومن املعروف أن العني الصحية 
العني  فحص  يتم  أن  يجب  لذلك  الطفل،  منو  لعملية  ضروريان  أمران  هما  السليم  والبصر 

بانتظام حتى تتم معاجلة أي مشاكل خاص بالبصر أو أمراض أخرى مبكرا.

الدكتور محمد حمداني
أستاذ أمراض وجراحة العيون

عالمات �ضعف الب�ضر عند طفلك

أمثلة من 
الصحافة الصحية
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اإلعالم الصحي استثمار مربح

33 أكتوبر 2012 العدد 7

خاص

عالمات يجب االنتباه لها
يعتبر فحص عين األطفال حديثى الوالدة من 
وذالك  أطفال،  طبيب  طرف   من  البديهيات 
عن  يغنيان  ال  هذا  لكن  مباشرة،  الوالدة  بعد 
فحص عيون أطفالنا بشكل مستمر خاصة 
إلى  تدعوا  التي  العالمات  بعض  طهور  عند 
الشك والريبة في مدى صحة وسالمة أعيون 
أطفالنا، وغالبا ما تظهر هذه العالمات عامة 

في السن ما بين الشهر والعامين وأهمها :

من  ▪ بدال  أبيض  بلون  العين  بؤبؤ  يكون  أن 
األسود

الحساسية الشديدة تجاه الضوء ▪

حركات غير طبيعية للعين ▪

تشوه في شكل العين ▪

صعوبة في القدرة على التتبع ▪

صعوبة في فتح العين ▪

كبر العين بشكل غير طبيعي  ▪

فتظهر  التمدرس،  عمر  في  األطفال  أما 
عندهم عالمات من نوع أخرى مثل:

عدم القدرة على رؤية األشياء عن بعد ▪

عدم القدرة على قراءة السبورة ▪

حول العين ▪

صعوبة في القراءة ▪

الجلوس بالقرب من التلفاز ▪

أسباب اإلصابة بأمراض العيون ▪

توجد في موروثينا الشعبي العديد من األقاويل اخلاطئة التي تتعلق بالنظر عن الرضيع، ويبقى 
أشهرها هي أن الرضيع ال يتمكن من النظر إال بعض مرور 40 يوما عن والدته، لكن  الدكتور 
محمد حمداني، أخصائي أمراض وجراحة العيون، كذب هذه املعلومة اخلاطئة، كما وضح أن 
الرضيع ميكن أن يرى فور خروجه من بطن أمه، لكن املالحظ أن قوة بصره ال تكون في كل قوتها 

إال بعد مرور بعض الوقت.

املريبة  العالمات  اآلباء ببعض  اهتمام  التأخر في  إلى  املعلومات اخلاطئة  تؤدي هذه  وغالبا ما 
املتعلقة بالنظر عند الرضيع، أما في شكل العني أو حركتها، ومن املعروف أن العني الصحية 
العني  فحص  يتم  أن  يجب  لذلك  الطفل،  منو  لعملية  ضروريان  أمران  هما  السليم  والبصر 

بانتظام حتى تتم معاجلة أي مشاكل خاص بالبصر أو أمراض أخرى مبكرا.

الدكتور محمد حمداني
أستاذ أمراض وجراحة العيون

عالمات �ضعف الب�ضر عند طفلك
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يتوجب  العالمات،  لهذه  األهل  مالحظة  عند 
الوقوف  أجل  من  الطبيب  استشارة  عليهم 
على السبب احلقيقي وراء هذا املشكل، وترجع 
خلقية  ألسباب  أما  العالمات  هذه  أسباب 
مثل تشوه خلقي أو عدم اكتمال منو العني، أو 
مشكل على مستوى شبكية العني، أو تعرض 

العني لبعض التعفنات. 

وميكن للوراثة أيضا أن تتسبب في ارتفاع نسبة 
يسأل  لذا  العيون،  أمراض  لبعض  التعرض 
عن  أو  للعائلة،  املرضي  التاريخ  عن  الطبيب 
أو عن  أو »اجلاللة«  باحلول  األقارب  أحد  إصابة 
استعمال  عن  أو  بالعني،  الضغط  مرض  وجود 
النظارات  عند أحد األقارب، ومدى القرابة بني 
األبوين، التي تنتج عنها كما هو معروف أمراض 

عديدة ، ومن بينها أمراض العيون.

والضغط  »اجلاللة«  مثل  أم��راض  وتبقى 
األمراض  أهم  من  الشبكية  وأمراض  واحلول 
ومن أكثرها انتشارا في املغرب، في حني يبقى 
الكشف املبكرة من أهم العوامل التي تساعد 
في احلصول على عالج فعال، الستبعاد بعض 
األمراض اخلطيرة التي ميكن أن تأثر بشكل كبير 

على صحة النظر عند الطفل.

اأنواع العالج
مشكلة  في  السبب  إزالة  إلى  العالج  يهدف 
نظره  حتسني  من  الطفل  يتمكن  حتى  النظر 
هي  كانت  إذا  »اجلاللة«  إزالة  تتم  جديد،  من 
أو  مبشاكل  ارتبط  أخرى  مشكل  وأي  السبب، 
خالل على مستوى شبكية العني أو الضغط، 
يتم  النظر  بضعف  املشكل  ارتبط  حال  وفي 
لكن  النظارات،  استخدام  خالل  من  العالج 
توجد بعض احلاالت التي ال تؤدي فيها النظارات 
االستعانة  إلى  الطبيب  فيضطر  للعالج، 
بالترويض ملساعدة العني على إرجاع نشاطها 

وقوتها.

تعالج  العيون  أمراض  فجل  العموم،  وعلى 
أمراض  أنواع  بعض  تبقى  لكن  كامل،  بشكل 
تخلق  التي  فهي  بالوراثة،  املتعلقة  العيون 
بعض املشاكل وغالبا ما ينصح اآلباء بتحديد 
متعددة  حاالت  في  الوقوع  لتجنب  النسل 

لبعض األمراض.  

جراحيا  تدخال  تستدعي  حاالت  هناك  أن  كما 
وال  الطفل  الزدياد  األول  األيام  في  مستعجال 
مثل  الطفل،  صحة  على  خطر  أي  تشكل 
مشاكل اجلاللة ومشاكل شبكية العني التي 
اجلراحية  العملية  بعمل  اإلسراع  الواجب  من 
طبيعي  بشكل  النمو  من  العني  لتتمكن 
خالل  ومن  الطبيعي،  تكوينها  إلى  وإرجاعها 
هذه النقطة، فيجب اإلشارة أن لألطفال الذين 
يعانون من احلول نتيجة خلل في تكوين العني، 
فلن  يأتي الترويض والنظارات بالنتائج املرجوة، 
إذا لم يتم معاجلة أصل املشكل، فيتم اللجوء 
شكلها  إلى  العني  إعادة  أجل  من  للجراحة 

 .الطبيعي

حسناء بوجليد

بياض بؤبؤ العين، 
الحساسية الشديدة 

اتجاه الضوء،
 صعوبة تتبع الحركات، 

عالمات
 مرض العين عند 

األطفال

»الجاللة« والضغط 
والحول وأمراض 

الشبكية 
من أهم أمراض 

العيون عند األطفال

السواح وتدابير الوقاية منه

هو  العامة:  لدى  »بالسواح«  يعرف  ما 
القرنية  »بالتهاب  يسمى  عيون  مرض 
سريع  فيروس  عن  عبارة  هو  املعدي«، 
االنتقال والعدوى يستمر ما بني يومني إلى 
الطرق  من  العديد  عبر  وينتشر  أسبوع، 
منها  االتصال البشري كالتحية باليد أو 

على اخلدين، والفراش، واألواني.

املرض،  بهذا  الطفل  وفي حالة ما أصيب 
إلى  يذهب  وال  البيت  ي��الزم  أن  فيجب 
دراسته جتنبا إلصابة مزيد من األشخاص، 
على  متعبة.احلرص  بأعمال  يقوم  وأال 
أكبر قدر من الراحة، كما يجب عزله عن 
ومستلزماته  أوانيه  له  لتكون  األصحاء 
كبير  بشكل  احلرص  يجب  كما  اخلاصة، 
على النظافة وغسل اليدين والعني باملاء 
أهم  لكن  وباستمرار،  جيدا  والصابون 
خطوة هي زيارة الطبيب والتقييد بالعالج 
لكي ال يكون للمرض مضاعفات خطيرة.


