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نعمة البصر

نعمة الب�صر نعمة عظيمة جدًا وهي من اأعظم النعم التي مّن اهلل علينا بها وكل 

واحد منا ال يت�صور حياته بدونها.

نعمة »الب�صر« التي يتمتع بها االإن�صان ويرى بها العامل ومييز بها االأ�صياء..!! 

فهل لك اأن تتخيل طفاًل �صغريًا فاقدًا لتلك النعمة العظيمة؟؟ هل لك اأن تتخيل 

اأيها الوالد واأيتها الوالدة كيف �صتكون حياة طفلك من دون نعمة الب�صر؟؟

هذه النعمة كغريها من النعم يجب على العبد �صكر املوىل عز وجل عليها 

وعدم ا�صتعمالها فيما يغ�صب اهلل .   



المحافظة على العين وحمايتها

ُتعت���ر الق���درة على الروؤي���ة وحّدة االإب�صار م���ن اأهم و�صائل التعل���م واكت�صاب 

امله���ارات عند االطفال ل���ذا اأ�صبح الك�صف املبكر على العي���ون خطوة ا�صا�صية 

وهامة يف الك�صف على االأطفال والتاأكد من �صالمة عيونهم.

يت���م الك�صف عل���ى عيني الطفل بعد الوالدة مبا�صرة ث���م بعد ذلك وكما يف�صل 

معظم االأطباء اأن يكون الفح�ص قبل �صن الثانية للتاأكد من �صالمة العني، ويف 

ح���ال الح���ظ اأحد الوالدين اأي تغ���رّي يف نظر الطفل �صواء �صع���ف يف النظر اأو 

تغرّي يف �صكل العني يجب عليه التوجه الأقرب طبيب عيون للفح�ص وت�صخي�ص 

امل�صكلة، ثم يكون الفح�ص ب�صكل دوري ومنتظم.
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حماية العين أثناء ممارسة الرياضة:
اإن معظ���م اإ�صابات العني لدى االأطف���ال حتدث اأثناء ممار�صته���م للريا�صة وهي ب�صكل 

اأ�صا�صي اأحد اأهم االأ�صباب لفقدان الب�صر عند االأطفال رغم �صهولة تفادي االأمر وذلك 

مبجرد ارتداء النظارات الواقية بعد توفيق اهلل وحمايته �صبحانه وتعاىل.

م���ن تلك االإ�صابات ما هو �صه���ل عالجه مثل خد�ص القرنية اأو ت���ورم اجلفن،  ومنها ما 

هو خطري مثل االإ�صابات الداخلية للعني كالنزيف الداخلي اأو انف�صال ال�صبكية ال �صمح 

اهلل.



حماية العين في المنزل والمدرسة:
هنال���ك العديد من االأم���ور االأ�صا�صية وامل�صّلم بوجوده���ا يف املنزل اأو املدر�صة 

ق���د ت�صبب �صررًا دائمًا لعيون االأطف���ال يف حال االإ�صابة اأو العبث بها، وبع�ص 

تلك املواد مثل املنظفات املنزلية قد ت�صبب فقدانًا للنظر ورمبا العني كاملة ملا 

حتتويه من املواد الكيميائية ال�صارة اإن مل يكن التدخل فوريًا و�صريعًا.

من االأمثلة اأي�صًا االأ�صياء احلادة مثل ال�صكاكني، االأقالم، املق�صات وعالقات 

املالب����ص وغريها الكثري من االأدوات احلادة املوج���ودة بكرثة �صواء يف املنزل 

اأو املدر�صة.



حماية العين من الشمس أو األضواء القوية:
كم���ا هو مع���روف اأن النظر اإىل قر�ص ال�صم����ص مبا�صرة ي���وؤدي اإىل تلف و�صرر 

يف �صبكي���ة العني واأي�صًا النظر اإىل م�ص���در االأنوار القوية مثل ك�صافات االإ�صاءة 

وغريها من م�صادر ال�صوء القوية.

لذا يجب على الوالدين توجيه اأطفالهم بعدم فعل ذلك و�صرح االأ�صرار التي قد 

ت�صببه���ا االأ�صواء القوية للعينني حتى يقتنع الطفل ويقل���ع عن فعل باإرادته، كما 

ُين�صح  بلب�ص النظارة ال�صم�صية يف اأوقات الظهرية ل�صدة اأ�صعة ال�صم�ص وحماية 

عيون االأطفال من االأ�صعة ال�صارة للعني.



خطورة األلعاب النارية على العين:
يت�صاه���ل بع����ص االآباء بخطورة االلع���اب النارية على �صالمة عي���ون اأطفالهم وهو 

اأح���د اال�صباب املهمة وال�صائعة الإ�صابات الع���ني ورمبا فقدان العني، ولنا اأن نعتر 

باحلاالت التي متالأ اأق�صام الطوارئ يف امل�صت�صفيات اأيام االأعياد واملنا�صبات.



بعض النصائح التي يجب إتباعها في حاالت إصابة العين:
يف حالة اإ�صابة العني يجب مراجعة اأقرب طبيب عيون باأ�صرع وقت ممكن اأو 

مراجعة ق�صم الطوارئ يف اأقرب م�صت�صفى.

هناك بع�ض الإ�صعافات الأولية التي ميكن القيام بها حتى ت�صل 

اإىل الطبيب ومنها:

يف حالة االإ�صابة بجرح اأو اإ�صابة غري حادة ال ت�صع لطفلك مرهمًا اأو . 1

دواًء لعينه قبل الو�صول للطبيب.

ال تدع طفلك يفرك عينه حتى ال يزيد ال�صرر على العني.. 2

قم بتغطية عينه بغطاء غري �صاغط مثل اأكواب البال�صتيك وثبته باإحكام.. 3

يف حالة االإ�صابة باأي مواد كيميائية داخل العني:. 4

• اغ�صل العني مباء متدفق مع فتح العني اأكر قدر ممكن ملدة ال تقل عن 15 	

دقيقة.

• احنِ راأ�صه نحو اجلانب امل�صاب حتى تقلل دخول املادة الكيميائية للعني 	

ومتنع انتقالها للعني ال�صليمة.

• احر�ص على معرفة ا�صم املادة الكيميائية لعر�صها على الطبيب.	

يف حال انتفاخ العني اأو حدوث اأمل خفيف ميكن اأن ت�صع كمادات باردة . 5

لت�صاعد على تخفيف االنتفاخ.

يف حال وجود مادة غريبة يف العني مُينع فرك العني ولكن ميكن غ�صلها . 6

وال حتاول اأبدًا اإزالة املادة بنف�صك.



بعض أشكال اإلصابات أو الدالالت على إصابة العين:
• اأمل يف العني اأو م�صاكل يف النظر.	

• قطع اأو �صق يف اجلفن.	

• اإحدى العينني ال تتحرك بتناغم مع العني االأخرى.	

• حجم البوؤبوؤ اأو �صكله غري طبيعي.	

• وجود دم يف مقدمة العني )اأي يف املنطقة ال�صافية(.	

حجم البوؤبوؤ و�صكله غري طبيعي

وجود دم يف مقدمة العني



العين واألجهزة االلكترونية:
التلفاز  وم�صاهدة  االإلكرتونية  باالألعاب  االأطفال  تعّلق  مدى  اجلميع  يعلم 

العني  اإجهاد  اإىل  يوؤدي  مما  الكمبيوتر  �صا�صات  اأمام  طويل  لوقت  واجللو�ص 

وال�صعور بتهيج يف العني )احمرار وجفاف( وت�صوي�ص يف حّدة الروؤية، وهنالك 

بع�ص االأمور التي قد ت�صاعد االآباء يف حل هذه امل�صاكل ومنها:

• حتديد وقت خم�ص�ص لالأطفال واأن ال يكون التوقيت مفتوحًا لهم.	

• اأخذ ا�صرتاحة بني الفينة واالأخرى الإراحة العني.	

• اأن  تكون اإ�صاءة الغرفة كافية وجيدة.	

• اأن تكون امل�صافة بني الطفل والتلفاز كافية واأن ال يكون قريبًا من ال�صا�صة.	



بعض النصائح العامة ألطفالنا ليحافظوا على صحة وسالمة عيونهم:
ام�ِص وال ترك�ص عند حملك لالأ�صياء احلادة مثل املق�صات واالأقالم وغريها.. 1

ارتِد النظارات الواقية املنا�صبة عند ممار�صة الريا�صة.. 2

ا�صتعمل اال�صاءة اجليدة عند القراءة اأو م�صاهدة التلفاز لتفادي اإجهاد العني.. 3

تعّلم االإ�صعافات االإولية يف حالة اإ�صابة العني ال �صمح اهلل.. 4

جتّنب االألعاب اخلطرة مثل االألعاب النارية.. 5

جتّنب العبث باملواد اخلطرة واإن ا�صطررت فا�صتعمل النظارات الواقية.. 6

ال تنظر اإىل قر�ص ال�صم�ص مبا�صرة مطلقًا.. 7

ارتِد النظارات ال�صم�صية اأثناء خروجك يف النهار حلماية العني من االأ�صعة ال�صارة.. 8

ال تفرك عينك اإطالقا وحافظ على نظافتها.. 9



اغ�صل عينيك باملاء با�صتمرار.. 10

ا�صتعمل اخلوذة احلامية للراأ�ص عند ركوبك للدراجة.. 11

 بالفواكه واخل�صروات.. 12
ء

احر�ص اأن يكون غذاءك ملي

ال ت�صتعمل عد�صات ال�صقة ال تخ�صك مطلقًا.. 13

احر�ص على التخفيف من وقت م�صاهدة التلفاز اأو اجللو�ص على الكمبيوتر.. 14
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